
Inbjudan                                                                        

Svenska Carnica Gruppens inbjuder till årsmöte den 3-maj 2014 kl.10.00 

Carnica Gruppen har sitt stadgenliga årsmöte den 3/5-2014 klockan 10.00.                     
Lokal: Eggeby Gård i Spånga. Ring om vägbeskrivning och anmälan om deltagande! 

Vi måste diskutera de stadgar som vi slutligen godkände förra årsmötet.  

Efter årsmötet så har vi en snabb konstituerande samling av den nya styrelsen. Och 
därefter så diskuterar vi hur vårt arbete med vårt NP projekt ska fortsätta. Grunden ligger 
naturligtvis i just ansökan men detaljerna måste vi besluta om. En viktig fråga är också om 
vi ska gå in med en ny ansökan för nästa år.  Det är synnerligen viktigt att vi får en debatt 
om hur vi ska arbeta vidare.  Oavsett vilket vi gör så måste vi grundplanera för vidare 
importer och avelsarbete. 

Carnica Gruppen är den rasgrupp som har en öppen redovisning av sitt arbete och vi 
strävar att över vår hemsida och blogg hålla Sveriges Biodlare informerade.  Vi tror att vår 
information kan hjälpa biodlare att begränsa vinterdödligheten och naturligtvis öka 
glädjen och nyttan av biodlingen. 

Det är viktigt med det stöd som ert medlemskap ger oss. Det är en låg årsavgift 
motsvarande ett kilo honung. Och mina vänner: Det är samma årsavgift sedan Carnica- 
Gruppens start den 23 oktober 1997. Så allting annat har blivit dyrare men inte vår 
årsavgift. Och vårt plusgiro är: 1522572-5 Kostnad:100:-  Skriv och berätta vem du är! Det 
är viktigt så att vi kan nå dig! Men vi behöver en signal om att du kommer så vi kan ordna 
kaffe o bröd.  Du kan ringa Gideon 0176-262438  070 5825361 eller maila 
flybacken@gmail.com.  Eller Horst Frank  073 7876083 Välkomna!  

Att komma ihåg: Om ni tycker det är viktigt med bra bin… Om ni hoppas på 
varroatoleranta bin… Om ni tror på att vi kan påverka vinterdödligheten… om ni vill vara 
med och stödja…om du vill vara med och utveckla Svensk Biodling Då är det  Carnica-bin  
som är rätt för er. Och Svenska Carnica Gruppen är er förening. 

Välkomna hälsar SCG-styrelse! 

                                   Roslagen den 7 april 2014                 Carnica det: GRÅ BIET 

Gideon Önnestam   

Observera inbjudan gäller medlemmar i Carnica Gruppen som betalat medlemsavgiften 
vilket också är ett villkor för rösträtt på mötet! Dagordning följer på Hemsidan och 
bloggen. 

Och synnerligen viktigt! Vi behöver era anmälningar om deltagande i 
testbiodlingen till årsmötet. Så att beställningen av drottningar kan göras i 
rätt tid! 
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