
 
 

 

 
                                                         
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, mars 2018 

 
Vintern håller fortfarande Sverige i ett järngrepp, men snart får vi hoppas att värmen återvänder 
och att det blir fart på våra bin………. 

Nedan följer några områden som vi vill förmedla var vi står just nu. Nästan samtliga berördes vid 
förbundsstyrelsens senaste möte i mars, så det som förmedlas här är rykande färsk information!  

 

Bokslutet för 2017 

Vi står på en stabil ekonomisk grund, som till stora delar bygger på att medlemsantalet utvecklar 
sig på ett positivt sätt och att vi har en bra kostnadskontroll. I en ”uppåtgående” ekonomi är det 
ändå viktigt att inte ta på sig för stora kostnader, som man sedan har svårt att bära om det skulle 
bli förändringar på intäktssidan. Vår totala verksamhet finansieras idag med egna medel och vi 
skulle samtidigt tåla ett tillfälligt tapp i medlemsantalet. Detta skapar en god trygghet.   

    

Medlemstillströmningen 

Tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt mycket god. Utmaningen är att ta hand om alla 
och att vi kan matcha med besjälade mentorer, samt att alla som vill skaffa bimaterial, kan göra 
det. 

 

Fullbokade utbildningar 

Vi nås hela tiden av dessa signaler, vilket sätter fokus på hela vår utbildningssida. Självklart ska 
vi alla ta detta som en stimulerande utmaning. Alla ni som möter nya medlemmar får 
förhoppningsvis tillbaka både uppskattning och en känsla av att ni bidrar med något som är 
positivt. 

 

Ny kommunikatör 

Vi har nu rekryterat en ny kommunikatör som skall fortsätta det gedigna och uppskattade arbetet 
med vår högt värderade Bitidning. Inledningsvis ligger fokus på tidningen, för att sedan övergå i 
andra delar som ligger inom kommunikatörsarbetet. Vi kan konstatera att vårt förbund har en 
god image och att många vill arbeta med våra frågor, utifrån det gensvar som vi fick när det 
gäller antalet ansökningar till tjänsten.  

 

 



 
 

 

 

Föreningarnas hemsidor ansluts nu succesivt till vår nya plattform  

Vi arbetar för högtryck med dessa inläggningar och fler och fler blir nu anslutna till vår 
gemensamma plattform. Detta har varit ett önskemål under många år och nu är vi äntligen 
framme med att kunna erbjuda detta.  

 

Utbildningsansvarig  

Just nu är vi i startblocken för rekrytering av en utbildningsansvarig. Vi hoppas att vi skall få ett 
stort gensvar även på denna tjänst, med många sökande. Utifrån vårt konstaterande med ökad 
medlemstillströmning, förstår vi alla att detta är en nödvändig mycket angelägen funktion inom 
förbundet. Är det något som förbundet skall leverera, är det en strukturerad utbildning. 

 

Remissarbete, föreskrifterna 

Det är många som har bidragit med synpunkter i detta mycket viktiga ämne. Förbundets 
remissvar får tala sitt språk, eftersom det är så många olika detaljer och vinklingar i underlaget 
som Jordbruksverket har skickat ut som förslag. Förbundsstyrelsen lämnar ett samlat förslag från 
förbundet, som självklart utgår vad styrelsen anser som det bästa alternativet för våra 
medlemmar.  

 

Planering av träffen med våra distrikt 

När stadgarna förändrades och det beslutades att genomföra våra riksförbundsmöten (RFM) 
vartannat år, var det många som menade att detta skulle inverka negativt på kontakten mellan 
förbund och distrikt. Här kan vi konstatera att det blivit precis tvärtom. Under de senaste åren, 
har olika distriktsföreträdare, aldrig bjudits in och träffats så ofta som nu. På våra ordinarie RFM 
är det mesta föreningsformalia, där biodlingsämnet kommer i andra hand. När vi istället träffas i 
andra grupperingar inom specialområdena, som bihälsa, kvalitet, avel (VSH), utbildning och i 
framtiden inom näringsbiodling, blir det helt andra tag! Samma sak är det nu när ordföringarna 
från distrikten träffas och diskuterar förbundets framtid. Då har vi möjlighet att prata om 
framåtriktad verksamhetsplanering, på ett helt annat sätt. 

Nu planerar förbundsstyrelsen träffen med distrikten 7-8 april, där också de som är samordnare 
för näringssidan bjudits in.  

 

Jubileumsgrupp, för jubileum 2019 

En del inom förbundet hävdar att vi redan har fyllt 100 år, vilket är helt riktigt. Det vi nu skall 
fira är att det 1919 togs beslut om en sammanslagning av de två biodlarorganisationerna Sveriges 
Allmänna Biodlarförening (SAB) som startats 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som 
startade 1911.  



 
 

 

Vi skriver snart 2019 och kan konstatera att förbundet står starkt och att vårt uppdrag nu är att 
förvalta arvet från tidigare generationer, så att historien om vårt stolta förbund kan fortsätta att 
skrivas på ett positivt sätt framöver. I detta jubileum skall vi blicka lite bakåt, men väldigt 
mycket framåt.  

 

Utställningspallen 

En pall är framtagen, som kommer att innehålla lite smått och gott för att man lokalt skall kunna 
genomföra en mindre utställning. Pallen kommer att kunna skickas runt och vi kommer givetvis 
att utvärdera hur detta fungerat.  

 

Kommande pressreleaser 

Beslut är fattat att vi skall öka vår massmediala närvaro med flera pressreleaser inom olika 
ämnesområden. En del av dessa områden går att finna i våra ställningstaganden som vi har utlagt 
på vår hemsida, dvs det kan vara releaser inom tidigare välkända och kommunicerade områden. 
Upprepningar kommer att ske, inte minst mellan olika år. Till dessa kommer också releaser som 
kommer att fånga aktuella händelser, där vi anser att vi skall vara en röst.    

 

Forumet, på vår hemsida 

Här planerar vi ett byte, där vår leverantör för vår nya hemsida kommer att leverera ett nytt 
forum. När lanseringen kommer att ske är ännu inte bestämd, men arbetet är igångsatt. Alla kan 
vi hjälpas åt att marknadsföra vårt forum framöver. 

 

Kvalitetsarbetet fortsätter 

Utifrån det mandat som RFM gav förbundsstyrelsen har arbetet fortsatt. Ett större möte har 
genomförts under 2017 och ett liknande möte har nu (17 mars) hållits i Skänninge, där 
kvalitetskommittén försöker att mejsla fram nya riktlinjer för vårt kvalitetsarbete inom 
förbundet. Spännande arbete, som kommer att påverka många av våra medlemmar. Följ med vad 
som sägs och också vad som skrivs i Bitidningen.    

 

Internationella arbetet 

Det finns många olika internationella organisationer som man kan verka genom. Nu senast har vi 
blivit medlemmar i något som heter Bee Life, som är en europeiska intresseorganisation, som 
hanterar och påverkar tunga frågor inom biodling i ett internationellt perspektiv. 

 

 

 



 
 

 

Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) 

PUL fast lite mer. Vår utmaning är att hitta ett godtagbart förhållningssätt. 25 maj i år ”smäller” 
det! Vi återkommer givetvis med mer information, sedan kommer vi säkert till en punkt där det 
krävs mer praxis på hur olika saker skall lösas.   

 

Ny medlemsundersökning planeras i höst  

Vi hoppas att ännu fler kommer att ställa upp och svara på våra frågor. Svaren utgör en mycket 
betydelsefull bas för hur vi skall utveckla förbundet. Ge oss denna hjälp för att ytterligare 
utveckla oss mot destination framtiden! Eventuellt kommer vi att gå ut till våra distrikt för en 
kort remissrunda, en fråga som vi stämmer av under april.  

 

Kampen mot bekämpningsmedel går vidare  

Nya beslut har tagits på EU-nivå. Förbundet har under en lång rad av år, i olika sammanhang, 
verkat för en minskning av kemikalieanvändning inom jordbruksnäringen.  
Neonikotinoiderna är det senaste av bekämpningsmedel som röstats bort i EU-parlamentet. I 
februari 2018 skedde en omröstning, där 506 ledamöter var för ett förbud och 27 röstade emot. 
EFSA har gjort 13 rapporter som rekommenderar ett förbud, baserat på ca 2 000 
forskningsrapporter. Flera kemikalier står på tur att omprövas. 
 

Nationella Honungsprogrammet  

Vår verksamhet står inte och faller med dessa medel, men det skapar fler utvecklingsmöjligheter 
för förbundet och våra medlemmar. Just nu funderar förbundsstyrelsen på vilka projekt som vi 
har för avsikt att söka medel för.  

 

Biodlingskonferenser  

Vår planering sträcker sig över flera år. Under våren kommer dessa konferenser till Gävle och 
Stockholm och i höst blir det Dalarna och Skåne.  Därefter börjar arbetet mot att planera de 
kommande åren.  

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens internatmöte i maj.  

Styrelse och personal vill också passa på och önska alla en härlig vår och förhoppningar om ett 
givande biodlarår!  

 

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef  


