Linköpings biodlareförening
Verksamhetsplan för 2018
Ändamålet med föreningens verksamhet är att verka för biodlingens
utveckling, att utveckla vår gamla anrika förening och därmed bevara
det gamla kulturarv som biodling är.
Därför ska föreningen under 2018 försöka uppnå följande:
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Genomföra styrelsemöten regelbundet utom under högsommaren
Genomföra arbetskvällar 2 gånger innan säsongsstart samt 2 efter säsongsavslutning.
Hålla bigården öppen för allmänheten varje helgfri torsdag under maj-augusti
Försäljning av föreningens honung.
Genomföra två nybörjarkurser i biodling.
Stötta nya medlemmar som tex gått kursen att kunna köpa sina första samhällen
Minst behålla medlemsantalet i föreningen
Hålla ett eller flera kurssamhälle för nybörjarkursen
Genföra ett sommarmöte med möjlighet för föreningens medlemmar att träffas samt
besöka biodling eller annan utvald plats.
Anpassa antalet samhällen i bigården i förhållande till den arbetsbelastning det innebär
och vad utrymmet tillåter.
Vara självförsörjande på drottningar och samt genom försäljning av drottningar bidra
till föreningens ekonomi. Ta fram och sälja avläggare för att bidra till föreningens
ekonomi.
Genomföra en kurs i drottningodling, teori och praktik i bigården.
Genomföra honungsbedömning för föreningens medlemmar. Utveckla föreningens
kompetens i honungsbedömning, samt svara för att upprätta och genomföra en
honungstävling för föreningens medlemmar.
Inventera sortera och inreda föreningsbigården så den blir en ännu bättre fungerande
föreningslokal.
Delta i arrangemang som trädgårdsföreningens dag, jul i trädgårdsföreningen mm i
syfte att visa upp föreningen och på detta sätt uppnå de övergripande målen ovan.
Fortsatt kontroll av varroa och bekämpning med lämpliga medel. Fortsatt arbete för att
bygga kunskap om metoder för bahandling mot varroa.
Genomföra en träff för tidigare kursdeltagare (föregående år) för att sprida information
och erfarenheter. ”Mitt andra år som biodlare.”

Föreningens bankgiro är: 5905-2746
Föreningens hemsida: linkopingsbiodlarna.se
Vill du få senaste info anmäl din e-postadress till medlemsansvarig Lennart Johansson
e.l.e.johansson@gmail.com
Välkomna till ett nytt år i Linköpings biodlareförening
Styrelsen

