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Mötesanteckningar 

Sammanfattning 

Samtalen på motet kretsade i huvudsak kring i hur distriktets lokalföreningar kan stödja, 

hjälpa och inspirera varandra i deras verksamheter. En grundläggande syn bör vara att 

distriktet utgörs av oss lokalföreningar och det vi gör tillsammans. Arbetet på distriktsnivå 

görs således av oss själva och de vi avdelar till att stödja detta arbete i olika former. 

Distriktsstyrelsens arbete är att upprätthålla de formella kraven (stadgarna) från biodlarnas 

riksförbund främst genom att samordna information om lokalföreningarnas resp. distriktets 

gemensamma verksamhet. Distriktsarbetet bör därför fokusera på att utgöra en nod för 

informationsdelning, samarbete kring utbildningar, kurser och diverse föreläsningar. 

Några konkreta förslag på samordning inom distriktet är samarbete kring nybörjarkurser, 

allmän informationsspridning kring föreningarnas verksamhet via distriktets hemsida, samt 

ekonomiskt stöd till lokala aktiviteter som övriga föreningar i distriktet också kan ta del av. 

Mötet hölls i god ton och med en anda av att distriktets verksamhet skapas av oss tillsammans 

efter den ambitionsnivå vi önskar och mäktar med. 

Sammanfattningsvis så var mötet överens om att distriktets verksamhet (oavsett distriktets 

utformning) endast kan formas av lokalföreningarna tillsammans. Kraften i distriktets arbete 

måste komma underifrån och präglas av vårat engagemang för våra biodlingar och det vi 

tycker är viktigt med detta. Vi tror att vår samlade kunskap och vårat gemensamma intresse 

kring biodling kan bidra till en roligt och givande kunskapsutbyte mellan lokalföreningarna 

inom distriktet där huvuddelen av verksamheten sker lokalt och där en del verksamhet kan 

samordnas till nytta för oss alla. 

Allmänt 

Torbjörn Engelkes inledde motet med att hälsa alla välkomna. Därefter presenterades motet 

som ett informellt arbetsmöte där endast minnesanteckningar kommer att föras. Syfte med 

motet förklarades (som utannonserat) vara att diskutera förväntningar på distriktets 

verksamhet. Efter inledningen skedde en enklare självpresentation från resp. deltagare. 

Mötet kom överens om att minnesanteckningarna från mötet ska skickas ut till alla föreningar 

efter genomläsning och komplettering av deltagarna på mötet (mailas runt – Torbjörn 

sammanställer innan utskick). 
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Förväntningar på distriktets arbete 

Samtalen kring förväntningarna på distriktets samarbete fördes inledningsvis kring vilken 

ambitionsnivå detta skulle ha. Mötet var överens om att distriktsstyrelsen bemannas av 

lokalföreningarna och att representation bör finnas från alla föreningar. Minst bör alla 

föreningar ha någon representant som kan delta vid distriktets styrelsemöten. Dessa 

representanter kan adjungeras in om de inte kan/vill vara med som ordinarie styrelseledamot 

och behöver inte vara samma person vid alla tillfällen – det viktiga är att representation finns 

med. Styrelsemötena bör därför ha ett tydligt syfte så att lokalföreningarna kan förbereda sin 

syn och framföra sina behov vid resp. möte. 

Samtalen i övrigt fördes kring vad vi som distrikt vill samordna och utveckla. Alla deltagande 

var överens om att det vore värdefullt att kunna ta del av varandras specialkunskap inom olika 

områden i biodling, t.ex. om det finns några medlemmar i distriktet som är kunniga 

drottningodling, kunskap kring vaxhantering, honungskvalitet, olika biraser m.m. Ett sätt att 

uppnå detta är att vi delar information om vad föreningarna gör och kommer att göra under 

resp. verksamhetsår. Detta kan göras via distriktets hemsida och kalendarium och via mail 

(antingen samordnat via informationsansvarig i distriktsstyrelsen eller direkt från resp. 

lokalförening ut till övriga).  

Ett annat sätt kan vara att utbildningsansvariga i resp. lokalföreningsstyrelse årligen genomför 

en träff för att redovisa vilka utbildningar, kurser eller föredrag man har planerat eller har 

behov av för att på så sätt hitta möjligheter att stödja och inspirera varandra. Distriktsstyrelsen 

kan ges i uppdrag att vara sammankallande för dessa möten. Ett konkret exempel för vad 

dessa möten med utbildningsansvariga kan ge är t.ex. att kunna hänvisa nya egna medlemmar 

till en nybörjarkurs hos en grannförening som har platser över. Ett annat exempel kan vara att 

delta i andra föreningars bigårdsträffar eller be om hjälp med enklare föredrag kring 

specialområden från andra föreningar som har en sådan kunskap. Ytterligare ett exempel kan 

vara att studiecirkelledare inom distriktets område – t.ex. de hos oss som håller nybörjarkurser 

– kan stötta varandra med tips och idéer på hur utbildningen kan genomföras. 

Distriktsstyrelsen förvaltar årligen medel (drygt 5000 kronor) vilka kan fördelas till 

lokalföreningar som vill genomföra en verksamhet som främjar stadgarna och som övriga 

lokalföreningar – om möjligt - kan ta del av i någon form. Verksamhet kan vara kostnader för 

föreläsare, bidrag till studieresa etc. Former för att övriga lokalföreningar ska kunna ta del av 

verksamheten kan vara allt från en inbjudan att delta till att man helt enkelt delar med sig av 

vad man har gjort och lärt sig via distriktets hemsida eller dylikt. 

Mötet diskuterade också att det uppskattas om det bjuds in till gemensamma föreläsningar. 

Detta kräver dock att lokalföreningarna framför önskemål eller helst  bidrar till att skapa 

förutsättningar för dessa föreläsningar. Exempel på detta är Vena-träffen som ordnas årligen 

av Vena-Hultsfred bf årligen eller Västerviks bf ordnande av föreläsningen med Alexandra de 

Pauli om hälsoprodukter från bikupan som hölls 2019, m.fl. Mötet var överens om att ansvaret 

för distriktets verksamhet ligger på föreningarnas samarbete inom ramen för distriktet. 

Distriktets framtid 

Under de senaste åren har distriktets framtid diskuterats på olika sätt. Vidare har det varit 

svårt att bemanna distriktsstyrelsen och i dagsläget är styrelsen mycket liten och saknar 

dessutom ordförande. Därför var en punkt på agendan att diskutera hur framtiden ska se ut. 

Alternativen sträcker sig från att distriktets verksamhet har en mycket låg ambitionsnivå (att i 
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huvudsak säkerställa att formella krav efterlevs, dvs. upprätthålla stadgarna till att öka 

ambitionsnivån – främst avseende ökat samarbete inom distriktet.  

Ett ytterligare alternativ som diskuterades var ett eventuellt samgående med Södra Kalmar 

biodlardistrikt. Övergripande gäller att oavsett om vi fortsätter som ett eget distrikt - vilket 

riksförbundet anser – eller uppgår i Södra Kalmars distrikt så finns distriktsnivån kvar och 

lokalföreningarna måste istället förhålla sig till ett nytt och större distrikt istället för det som 

är idag. Fördelar med att uppgå i ett större distrikt är möjligheten att kunna ta del av ännu mer 

kunskap och verksamhet. En annan fördel är att vi kan dra nytta av att Södra Kalmars distrikt 

har en fulltalig styrelse och en uttalad verksamhet som vi kan ta del av. Vidare kan möjligen 

ett sammangående leda till en mer samordnad påverkanskraft gentemot andra aktörer i 

Kalmar (t.ex. Länsstyrelser o.dyl) samt mot riksförbundsnivån om nu det skulle behövas. 

Likväl så kan ibland två röster vara mer än en så den möjligheten försvinner ju vid ett 

sammangående. 

Ett ev. sammangående innebär dock en fortsatt förväntan på att vi som lokalföreningar 

engagerar oss i detta ev. nya distrikts arbete – det är inte sannolikt att vi från ”Norra” bara 

”kan åka med” så den ev. arbetsbördan att delta i distriktsarbetet kommer egentligen inte att 

minska med detta. Nackdelarna med att genomföra en ev. sammanslagning är – som nämnts 

ovan – att arbetet med att samordna ett större distrikt sannolikt kräver mer arbete för den 

distriktsstyrelsen (vilken vi som lokalföreningar förväntas vara med att bemanna). En annan 

nackdel är att närheten minskar både avseende det regionala engagemanget men också 

praktiskt avseende resor vid gemensamma arrangemang m.m. Det blir också fler viljor att 

samordna och att komma överens med vilket kräver en större arbetsinsats.  

Sonderande samtal om ett samgående med Södra Kalmars biodlardistrikt har genomförts med 

både riksförbundet som med Södra Kalmar och ytterligare möte om detta kommer att 

genomföras under hösten. Det ska dock noteras att Södra Kalmars biodlardistrikt – liksom 

riksförbundet -  helst ser att Norra Kalmars biodlardistrikt fortsätter som en egen verksamhet. 

Sammanfattningsvis så bör vi fokusera på vad vi som lokalföreningar har för förväntningar på 

arbetet inom ett distrikt, oavsett hur stort eller litet distriktet är. Till syvende och sist är det 

lokalföreningarna och deras engagemang som avgör vad distriktet är och gör. 

Förslag på konkreta åtgärder 

Mötet tycker att vi bör öka graden av samordning inom distriktet avseende kunskapsdelning, 

kursverksamhet. Detta görs enklast genom att underlag skickas till distriktsstyrelsens 

hemsideansvarige ledamot (Torbjörn Engelkes) som kan lägga upp informationen på 

hemsidan och i kalendariet på samma sida. Underlaget kan skickas i enklaste form som 

löptext i mail eller i worddokument. Även bilder kan skickas. Skicka gärna era ev. 

programblad eller verksamhetsplan för kommande år så att övriga föreningar kan ta del av 

dessa. 

Sammankalla utbildningsansvariga från resp. lokalförening till ett informellt arbetsmöte för 

att se om vi kan samordna eller stödja varandra inom distriktet på något sätt. 

Lokalföreningarna kan föra diskussioner (t.ex. vid sina årsmöten eller på styrelsemöten) om 

vad de önskar för aktiviteter eller arrangemang. Dessa tankar kan sedan resultera i att 

lokalföreningen skapar denna aktivitet, ansöker om ekonomiskt stöd hos distriktsstyrelsen och 

sedan genomför evenemanget alternativt att man helt enkelt bara skickar in sina idéer till 
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distriktet så att övriga föreningar kan se hur de kan bidra till att förverkliga idén. Med en 

större styrelse och med hjälp av lokalföreningarnas kunskap kan distriktsstyrelsen också ordna 

olika evenemang – men det kräver som sagt hjälp från lokalföreningarna. 

Ett tips är att använda Biodlarnas hemsidesformat för att skapa sin egen hemsida (det kostar 

ingenting – dock så måste man förhålla sig till den layout som hemsidan har). Vena-Hultsfred 

bf erbjuder sig att hjälpa till med att visa hur man hanterar och administrerar detta 

hemsidesformat. 

Övrigt 

I övrigt lyftes frågan om det vore intressant att vi nästa år lägger lite tid och medel på att 

utbilda kring amerikansk yngelröta och dessutom göra en ”scanning” av smittoläget inom 

distriktet genom att ta prover från ett antal bigårdar (kostnader subventionerade med medel 

från distriktet). Mötet ansåg att detta kunde vara intressant då bihälsa berör alla.  

Andra ämnen som kunde vara intressanta var föreläsningar om honungsfusk. 

Distriktsstyrelsen jobbar också med ett samarbete kring värnande av vildbin gneom byggande 

av vildbihotell samt ett samarbete med naturskyddsföreningen kring visning av en ny film om 

bidöd och pollinering. Mer information om detta kommer under hösten 

Lite tips från lokalföreningarna 

Vena-Hultsfred bf har köpt in boken ”Handbok i bihälsa” till alla medlemmar och tipsar 

övriga om att det har varit uppskattat. 

Västervik bf håller på att anlägga en blomsteräng och kommer att skicka lite information om 

detta arbete så att övriga kan ta del. 


