Mål och Verksamhetsplan 2018-2019
Lidköpings Biodlareförening

Lidköpings Biodlareförening ska fortsätta att vara ansluten till Sveriges Biodlares
Riksförbund, som byggs av medlemmar och deras engagemang.
Vår vision: Alla medlemmar
- ska ges möjlighet att ha bigårdar med friska, snälla och produktiva bin.
- ska ges förutsättningar till god kamratskap och hjälpa till att slussa in nya
medlemmar/biodlare i föreningen.
För att uppnå visionen ska föreningen arbeta med mål som leder till ökad kunskap om
biodling men också vara en förening som bygger på kamratanda och samarbete mellan den
enskilde medlemmen och föreningen.
Föreningens mål 2018-2019


öka praktisk och teoretisk kunskap om biodling



öka praktisk och teoretisk kunskap om drottningodling



öka kunskap om avelsarbete inom biodling



öka teoretisk kunskap om vaxhantering



ta emot skolklasser på studiebesök



medverka för integrering av asylsökande och invandrare



göra medlemsutflykter



arbeta för att rekrytera nya medlemmar



främja integration av nya svenska medborgare

Målen nås genom att


upprätthålla veckomöten feb-dec med ett i förväg fastställt program



veckoprogrammet i huvudsak bygger på kunskapsutbyte mellan medlemmarna



anlita föreläsare i ämnen om biodling, bihälsa och pollinering



uppmuntra medlemmar att vidareutbilda sig genom litteratur och externa kurser



ordna praktisk kurs i drottningodling



använda bigården som lärmiljö för både nya och gamla medlemmar



ordna aktiviteter för att främja integration



hjälpa till med samordning av honungsleverans, inköp och transport



ha en aktuell och uppdaterad hemsida



representera föreningen vid arrangemang som ordnas av Lidköpings kommun och
Studieförbundet Vuxenskolan



samarbeta med företag och organisationer

Uppföljning av verksamheten
Styrelsen ska en gång om året göra en utvärdering av målen genom att ta hänsyn till


hur många som gått kurser



uppslutning på medlemsmöten



antal nya medlemmar

Utvärdering ska även göras genom att summera resultat på enkätundersökning om
medlemmars åsikter och förbättringsförslag.
Föreningens organisation inklusive personella resurser
Resultatet av de totala aktiviteterna och möjligheten att nå de uppsatta målen är beroende
av


ekonomiska resurser



insatserna av förtroendevalda och medlemmar



samarbete med organisationer och kommunen

Målbild 2018-2020


medlemmarna deltar aktivt i arbetet med god bihälsa



medlemmarna har kunskap om biavel och drottningodling



medlemmarna sprider kunskap om binas betydelse för pollinering



antalet samhällen inom kommunen har ökat



medlemmarna kan producera och leverera godkänd honung enligt gällande normer
(honungsbedömning, miljöhusesyn, och bitillsynsmännens kontroller)

