
       Enköpings Biodlare 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Dag: Torsdag  den 19 november

Tid: kl 1830 – ca 2030 (årsmötet startar kl 1900)

Plats: Frösthults Bygdegård (ligger bredvid Frösthults kyrka. 
(Ta väg 70 sväng av vid kyrkan).

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds på fika.

Medlemsavgiften 2021
Medlemsavgiften för 2021 måste betalas in före 30 november för att det inte ska bli 
uppehåll i leveransen av Bitidningen. 

För vänmedlemsskap gäller medlemsavgiften 50,-, som inbetalas på föreningens plusgiro 
57 66 28 – 2. Glöm ej att ange namn och adress. 

Årsrapport över årets biodling – Vinn en drottning
Glöm inte årsrapporten för årets biodling (blankett fanns i Bitidningen och finns på 
SBR:s hemsida). Rapporterna är viktiga, eftersom statistiken behövs för forskningen när 
det gäller bihälsa, för sjukdomsbekämpning, för bidrag från EU (som baseras på antalet 
bisamhällen i ett land) m.m. 

Ta med årsrapporten till årsmötet eller skicka den till KO Ohlsson, Tillinge Lisselås 5, 
745 94 Enköping. De som lämnat in sin statistik före eller under årsmötet deltar i 
utlottningen av en drottning! 

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer till årsmötet och behöver anmälan  senast 
måndag den16 november till ko.ohlsson@outlook.com eller tel: 070 576 4006.
Pga pandemin så får vi vara högst 50 st. Troligtvis kommer vi inte att bli så många men 
för att vara på den säkra sidan är det viktigt att ni anmäler er som tänker delta på 
årsmötet. Du som inte kan delta kan ju ge någon annan medlem en fullmakt som 
företräder dig.

OBS
För att inte få en massa papper över efter årsmötet, så trycker vi inte upp 
verksamhetsberättelsen och dagordningen. Vi visar handlingarna med hjälp av projektorn.
Ni kan själva hämta handlingarna via bifogad länk.

Välkommen!
Styrelsen för Enköpings biodlare

Bilaga : dagordning och årsberättelse

Mail till föreningens ordf. Klas Olof Ohlsson Hemsida
ko.ohlsson@outlook.com www.enkopingsbiodlare.se
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