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Till Biodlarföreningarnas kontaktpersoner samt till dem som är ansvariga 

för inloggning till medlemsregistret - för vidarebefordran av 

information till föreningarnas styrelsemedlemmar 

 

För kännedom till Distriktens ordförande 

  Förbundsstyrelsen 

 

 

 

 

Information inför årsmötet 
 

Dokumentation/blanketter som nämns nedan finner ni här: 

https://www.biodlarna.se/medlemsservice/dokument-infor-foreningarnas-arsmote/ 

 

Om ni önskar få dessa dokument/blanketter per vanlig post, kontakta vårt kansli: sbr@biodlarna.se eller 

0142 – 48 20 00. 

 

 

Det börjar närma sig årsmötestider - före 30 november 2018 ska årsmötet hållas – gäller alla föreningar, i 

enlighet med förbundets stadgar.  Kallelse ska ske minst 3 veckor före mötet. I länken finner ni förslag 

till föredragningslista för föreningens årsmöte. 

 

OBS! Vår organisation har att följa Dataskyddsförordningen, GDPR. Om kallelse skickas via mail så 

rekommenderar vi att detta görs via medlemssystemet, grupputskick. Skickar man inte från 

medlemssystemet ska man använda ”hemlig kopia” vid utskicken. 

 

 

Medlemmarnas årsrapport följde med i Bitidningens oktobernummer. 

Sammanställningen av medlemmarnas årsrapporter 2018, skickas direkt till sbr@biodlarna.se eller till 

Sveriges Biodlares Riksförbund, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge (inte till distrikt). OBS! Vi är 

tacksamma om ni använder er av den excelblankett som finns i länken och sänder den per mail till 

oss. Rapporten behöver vi ha senast den 1 december 2018. OBS! Den enskilde medlemmens årsrapport 

till föreningen ska makuleras efter att föreningen gjort sammanställningen. Därefter skickar vi härifrån 

en sammanställning per distrikt till distriktets ansvariga. 

 

Valrapport 

De föreningar som har inloggning till medlemssystemet kan göra sin valrapportering direkt där. 

Instruktion för hur detta görs finns i medlemssystemet under ”?Hjälp/Manual”.  

 

Föreningar som av olika anledningar inte gör sin rapportering i medlemssystemet, kan göra detta på en 

manuell blankett.  
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De val som vi önskar få inrapporterade är följande: 

 

Ordförande Vice ordförande Kassör 

Sekreterare Administratör för medlemssystemet Kontaktperson gällande info 

från förbund till förening 

Ombud till distriktsmöte Ersättare till distriktsmöte Övriga styrelseledamöter 

Utbildningssamordnare Kvalitetssamordnare Avelssamordnare 

Bihälsosamordnare Honungsbedömningskommitténs 

ordförande 

Föreningens hemsideansvarige  

 

Säkerställ att alla förtroendevalda är medlemmar i förbundet. 

 

Tänk också på att ändra era kontaktuppgifter på respektive förenings hemsida.  

 

OBS! För val av ombud gäller följande: Biodlarförening väljer 1 ombud samt 1 ersättare per påbörjat 20-

tal medlemmar, avseende förhållandet 2018 (gäller ej Kronobergs distrikt som har 2 ombud samt 2 

ersättare per påbörjat 20-tal medlemmar).  

 

Ombudsantalet beräknas på antalet medlemmar per 30/9 2018. Nya medlemmar som tillkommer fr.o.m. 

1/10, 2018, får 2019 som sitt första medlemsår. 

 

En person/förening har rätt till inloggning till medlemssystemet. Det behöver inte vara en person i 

styrelsen men personen måste vara utsedd av styrelsen.  

 

Valrapporteringen ska vara klar i systemet senast 1 december. Därefter gör distrikten en 

sammanställning av rapporterade uppgifter. 

 

Om något ska ändras gällande era kontaktuppgifter på vår hemsida – se www.biodlarna.se/distrikt, ber vi 

er informera webbansvarig person i respektive distrikt, då detta nu sköts på distriktsnivå. Uppdatering 

sker inte per automatik i och med att valrapporten görs direkt i vårt medlemsregister. 

 

Medlemsavgifterna 2020 (2019 års avgifter är redan inrapporterade). 

På årsmötet ska föreningen besluta om föreningens medlemsavgift för 2020. Det som ska beslutas är 

föreningens lokala avgift för fullbetalande medlem, familjemedlem samt juniormedlem. 

Om någon förändring ska ske gällande föreningens medlemsavgift, måste ni informera Anette Irebro 

skriftligen per mail anette.irebro@biodlarna.se eller per post Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 

Skänninge, senast den 1/1 2019. 

 

Medlemslistor 

Aktuella medlemslistor kan hämtas ut från medlemssystemet av den som föreningen har valt att vara 

administratör för systemet. Önskar ni få medlemslistor utskickade från kansliet via mail eller post, 

kontakta då Anette Irebro per mail anette.irebro@biodlarna.se eller på telefon 0142-48 20 03.  

 

Medlemsåret i föreningen avslutas 30/9 och antalet ombud till distriktsmötet beräknas på hur många 

medlemmar föreningen hade 30/9 (ett ombud/varje påbörjat 20-tal medlemmar).  

 

Vi ber er också stämma av medlemslistorna så att adressuppgifter, telefonnummer och e-postadresser 

stämmer. Komplettera gärna med fler e-postadresser då vår målsättning är att kunna skicka ut mer 

information direkt till den enskilde medlemmen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. OBS! Den 

enskilde medlemmen kan själv logga in och kontrollera och ev. ändra sina egna uppgifter. De finner sina 

inloggningsuppgifter på den avi för medlemskapet som skickas ut i oktober. Dessa inloggningsuppgifter 

används också när man vill komma åt vissa låsta sidor på vår hemsida (t ex Bitidningen, blanketter, 

etikettbeställning, nedladdningsbara trycksaker). Informera gärna era medlemmar att man måste registrera 

sig som ny användare på hemsidan, första gången man gör denna inloggning. 
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Honungsbedömningsprotokoll 

Vi ber er observera att när det gäller honungsbedömningar gjorda fr.o.m. 2016 inte längre räcker för den 

enskilde medlemmen att skicka en kopia på sitt honungsbedömningskort vid beställning av etiketter. Vi 

behöver få in ett sammanställt honungsbedömningsprotokoll från föreningens honungsbedömning. 

Detta ska då vara underskrivet av bedömningskommitténs ordförande. Det går bra att scanna alt. 

fotografera detta och skicka till oss per mail sbr@biodlarna.se eller per vanlig post till: Biodlarna, 

Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge. Vi vill att ni även rapporterar (via valrapporten) vem som är 

honungsbedömnings-kommitténs ordförande. 

 

Påminnelse – medlemsavgifter 

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi inte skickar ut några påminnelser gällande medlemsavgifter för 

2019 som inte har betalats senast den 30/11. De som inte har betalat senast detta datum, får ingen 

Bitidning i januari och brukar då höra av sig om de önskar fortsätta som medlemmar. 

  

Kontakta oss gärna 

Har du/ni frågor om detta utskick eller andra funderingar, så tveka aldrig att kontakta vårt kansli, 

sbr@biodlarna.se , tfn 0142 – 48 20 00. 

 

 

Tillsammans bygger vi en framgångsrik och meningsfull biodling!! 

   

Skänninge, september 2018 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Jonas Eriksson 

Förbundschef 

 

Bilagor    

All dokumentation finner ni i här: https://www.biodlarna.se/medlemsservice/dokument-infor-

foreningarnas-arsmote/ 

 

• Förslag till föredragningslista för biodlarföreningens årsmöte 

• Sammanställning av medlemmarnas årsrapport (skickas med fördel per e-post) 

• Valrapport, manuell blankett 

• Honungsbedömningskort (behålls av medlemmen vars honung har bedömts) 

• Honungsbedömningsprotokoll (skickas med fördel per e-post. Det måste dock vara underskrivet 

och inscannat. Annars som original per post) 

• Honungsbedömningsreglemente 

• Föreningskompassen 

• Föreningskompassen information och arbetsplan 
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