
 

  

    
  
Informationsbrev till medlemmar i Biodlarna - Sveriges Biodlares Riksförbund. 
 
 
Antal medlemmar 
 
För trettonde året i rad har vi en medlemsökning! När vi avslutade medlemsåret 2021 
var vi 16 600 medlemmar, vilket innebär en ökning med 649 medlemmar mot 2020. 
Medlemstillströmningen är oerhört glädjande men ställer samtidigt krav på 
organisationen att tillgodose medlemmarnas krav och önskemål om bl a bihälsa, 
utbildning, Bitidningen, produkter i Bibutiken, köp av burketiketter, medlemssystemet, 
hemsidan, föreningsdemokratin m m. 
 
 
Kommittéerna 
 
Stort fokus kommer läggas på kommittéarbetet för att utveckla samspelet mellan den 
centrala nivån och distrikten. Kommittéerna kommer att utökas genom rekrytering av 
fler deltagare till resp kommitté. Presentation och information om resp kommittés 
arbete ska uppdateras och kommer att finnas på hemsidan.  
 
Verksamhetsplanen 
 
Utifrån den av RFM antagna verksamhetsplanen har en aktivitetsplan nu tagits fram 
som underlag för att processas vidare i det nya kommittéarbetet.  
 
Nationella Programmet för Biodlingssektorn – NPB 2022 
 
Biodlarna har fått beslut från Jordbruksverket om beviljade medel för att genomföra 
projekten VSH-bin i Sverige, Utbildningsprojekt för alla biodlare, Bihälsa – samverkan 
och Bihälsoapp 
 
Vi väntar på besked om beviljade medel för projekten Internationellt arbete och 
Drift, underhåll och uppstart av parningsstationer och parningsplatser 
 
Ekonomi 
 
Ekonomi är fortsatt stabil. Vi har även i år en medlemsökning samtidigt som 
kostnaderna för Riksförbundsmötet och övriga planerade aktiviteter är lägre än 
budgeterat pga pandemin.  
 
Budgeten för 2022 kommer att justeras med anledning av bl a utökning av 
kommittéarbetet och anställning av Utvecklare inom bihälsa. 



 
 
Kansliet 
 
Förbundschef Jonas Eriksson är sjukskriven tills vidare. I hans ställe träder ekonomi-
ansvarige Anette Irebro in som tillförordnad förbundschef. 
 
Redaktör Mia Karlsvärd har slutat sin anställning hos Biodlarna för att gå vidare med 
nya utmaningar. Ny redaktör för tidningen är Lena Grape Lilliehorn som närmast 
kommer från en anställning som reporter på Östgöta Correspondenten. 
 
För att möta de krav och förväntningar det ökade medlemsantalet innebär kommer 
rekryteringar att ske av en Utvecklare inom Bihälsa och en Kommunikatör.  
 
Medlemssystemet 
 
En enkät har skickats till de 293 administratörerna för medlemssystemet i distrikt och 
föreningar för att inhämta synpunkter på systemet och vad som kan förbättras. 
Enkäten har besvarats av 117 administratörer och resultatet kommer att tas med till 
en dialog med leverantören av systemet.  
 
 
Distriktsordförandeträff via Zoom 
 
På den digitala distriktsordförandeträffen den 13 oktober diskuterades bl a det nya 
sättet att arbeta via kommittéerna och hur hitta rätt personer till resp kommitté. 
Svärmtelefonen var uppe för diskussion, det behövs tydliga rutiner gällande 
hanteringen. Vi diskuterade även nystart efter pandemin och mentorskap i 
föreningarna. 
 
 
Förbundsstyrelsen önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt Biodlarår  
2022.  
 
    
Förbundsstyrelsen, gm Anette Irebro, tf förbundschef  
 
 

 


