
Ordförandeträff 1 sept 2019 – Anteckningar 

 

Träffen börjar med trevliga samtal om honung och olika kvalité på honung. Vi pratar lite om 

pollen och insamling av pollen. Jöran pratar lite om att ’odla för bin och berättar att silverpil 

ger bra med pollen.  

 

Information om att, Pierre Atterling från SBR söker både erfarna drottningodlare och de som 

vill lära sig mer om drottningodling.  

22/9-2019 vill han ha in namn på personer från vårt distrikt som kan vara intresserade av 

vidareutbildning inom detta. 

 

När vi ändå diskuterar föreläsningar så diskuterar vi skillnaden mellan lokalföreningarnas 

föreläsningar och arrangemang och distriktets. Vi verkar alla vara eniga om att distriktet skall 

arrangera sådant som riktar sig till biodlare.  

 

Hur ser det ut med nybörjarutbildningar i distriktet? 

Västerviks lokalförening har utbildningar varje år. Teoriträffarna börjar i mars och sedan 

flyttar utbildningen ut i föreningens bigård när det blir dags.  

 

I Frödinge har de inte någon utbildning, men de vet att personer i området har gått utbildning i 

Västervik. 

 

Kristdalas lokalförening har ett gott samarbete med Döderhults biodlarförening som håller i 

utbildning och har en egen föreningsbigård.  

 

Pelarna har förr haft egen utbildning årligen men de senaste två åren har det inte blivit något 

trotts att det finns intresse. Det som krävs är en eldsjäl som orkar och vill hålla i utbildningen.  

 

Ankarsrum har inte haft någon utbildning på länge men funderar på att starta en 

nybörjarutbildning till 2020. 

 

Alla tycks eniga i att mentorskap är superbra samt att mentorskapet blir extra viktigt när 

eleverna väl fått sitt samhälle.  

 

Jörgen (Pelarne) skulle så gärna vilja ’jobba mer’ med utbildning i bihållning i trågkupa.  

 

Västerviks lokalförening undrar hur andra lokalföreningar har det: 

Med föreningsbigård, slunga och slungrum. Sedan två år tillbaka har de själva en 

föreningsslunga och ett slungrum ute vid Marsbäcken.  

 

Pelarne har en föreningsslunga och de som vill får använda den hemma i Jörgens lokaler. Där 

använder han ett värmeskåp (väggfast, ett hörn med inbyggda värmeslingor i väggarna). 

 

I Ankarsrum brukar Walle välkomna nybörjare att använda hans slunga och slungrum.  

 

Hur är det med vaxsmältare? Västervik funderar på att köpa en.  

 



Kristdala berätta att deras ordförande har en hemma dit medlemmar får åka och använda hans 

utrustning.  

 

Vad funkar bra och vad funka mindre bra ute i lokalföreningarna? 

Frödinge – medlemsantalet var kritiskt lågt nyligen. Naturlig avgång/generationsskifte. Men 

nu ökar antalet. –’När vi var 11 var bara två kvinnor men nu jämnar det ut sig’. 

 

Vi pratar om att en ’svag förening’ ofta tappar medlemmar till grannarna och att 

nybörjarutbildning kan vara något som kan stärka en lokalförening.  

 

Men i Kristdala har de varken lokal, föreningsbigård eller nybörjarkurser och det funkar ändå. 

Många av medlemmarna har varit med länge och de träffas och har möten hemma hos 

varandra. Just nu är det ungefär lika många män som kvinnor i föreningen. Det handlar både 

om engagemang och stöd.  

 

Nybörjare kan tappa sugen vid vinterförlust och då är det viktigt att de har eller får stöd från 

erfarna biodlare. Vi är tillbaka på Mentorskap och pratar om hur viktigt det är. Inte bara under 

utbildningen och uppstart utan under hela första året.  

 

I Västerviks lokalförening är det flest silverrävar men det har kommit fler och fler nybörjare i 

30-årsåldern. Det känns som att det är ungefär lika många män som kvinnor i föreningen. Det 

är många nya som kommer i par. 

 

Även i Pelarne upplever de att det är många par som söker sig till föreningen.  

 

I Ankarsrum har de något par som är nybörjare men även flera män som har sökt sig till 

föreningen under året. Över lag är det nog fler män än kvinnor i Ankarsrumsföreningen.  

 

Det som funkar mindre bra ute i våra lokalföreningar verkar vara mentorskap. Alla är eniga 

om att det är en viktig funktion både för nybörjare men även för föreningen. Självklart måste 

mentorskapet komma från en egen vilja och drivkraft men det finns kanske möjlighet att stötta 

den processen. 

 

Det som funkar bra ute i våra lokalföreningar är mötet mellan biodlare. Den sociala biten, att 

alla kan mötas på lika villkor. Att det inte är något besserwissrande gör att det inte är 

skämmigt att ta upp småsaker. Det är helt enkelt en god stämning på mötena. 

Nybörjarutbildning verkar vara något som är positivt för lokalföreningarna och det ’nya’ 

materialet ’Mitt första år som biodlare’ rekommenderas varmt av dem som använt det.  

 

Hur är det med stödmedlemskap? 

Pelarne menar att det är möjligt att låta personer vara med som stödmedlem och att 

riksförbundet är okej med det. 

Neema och Niclas vill minnas att detta diskuterades på rikskonferensen och att det inte var 

riktigt så enkelt. Även de andra föreningarna är tveksamma när det kommer till 

stödmedlemskap. Hur funkar det egentligen? 

 

 



Flyttning av bikupor. 

Här är en kopia av det som står på jordbruksverkets hemsida: 

 

Biodlarnas 4 viktigaste regler för att hindra smittspridning, som biodlare ska du:  

- Anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda 

- Anmäla till tillsynsman eller länsstyrelse om du misstänker att dina bin är sjuka. 

- Förvara vax, honung och begagnade bikupor och annan utrustning så att bin inte kommer åt 

det. 

-Be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor med mera ut från ett 

område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta. 

 

Man kan anmäla sig på jordbruksverkets hemsida och få löpande information om förändringar 

via mejl.  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling

bitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html 

 

Finns det intresse för en bussresa med övernattning? 

Resonemanget bakom: Eftersom de flesta utflykter man gör med sin lokalförening är 

dagsresor blir ofta geografiskt begränsad i vart man kan åka. Efter flera år som biodlare har 

man kanske sett och besökt det mesta i närområdet. Därför kommer nu denna intressekoll.  

 

Syftet med resan kan t.ex vara att åka och träffa andra biodlare och en biredskapsfabrik eller 

butik. Vi spånar och funderar vidare på detta 

 

 

//Neema Holm 
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