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Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, mars 2021 

 
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som 
bla berördes vid förbundsstyrelsens senaste digitala styrelsemöte 13 mars. 

 

Antalet medlemmar 

Det mesta talar för att medlemstillströmningen fortsätter och i skrivande stund ligger vi på ett 
högre antal anslutna medlemmar, jämfört med förra året, vid samma tidpunkt. Det vi lagt märke 
till är att våra föreningar har en högre aktivitet att följa upp de medlemmar som inte betalat sin 
medlemsavgift och detta arbete bidrar förmodligen till den positiva utvecklingen när vi jämför 
mellan olika år. Vi tackar för detta arbete på lokal nivå!  

 

Bokslutet för 2020 

Vi är i mål när det gäller alla olika delar i bokslutet och förbundet kommer att uppnå ett relativt 
stort positivt resultat för 2020. Det positiva ekonomiska resultatet återspeglar sig i det negativa, 
dvs att planerade aktiviteter under 2020 inte kunnat genomföras, samtidigt som vi haft en fortsatt 
god medlemstillströmning. I linje med förbundsstyrelsens ”verktygslåda” kommer styrelsen att 
föreslå avsättningar till Biodlingens Vänner, enligt tidigare beslut om möjligheter till detta vid 
förra RFM och dessutom göra ackumulerade överavskrivningar, som kan användas i 
verksamheten de närmaste åren.    

 

Distriktens digitala årsmöten under vintern 

De rapporter som nått oss centralt, förmedlar att det gått mycket bra och med höga deltagarantal. 
Det var också det som vi fick höra i höstas när det gäller våra föreningars årsmöten. Flera har 
förmedlat att man aldrig tidigare varit så många som deltagit! Vi ser fram mot att följa 
utvecklingen av våra mötesformer, där det framöver säkerligen kommer att bli kombinationer av 
fysisk närvaro och möjligheter att följa årsmöten, samt delta i andra möten digitalt.    
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Biodlingskonferenser 2021 

Vi hoppas komma tillbaka med dessa aktiviteter under hösten, men allt hänger på hur pandemin 
utvecklar sig. Vi vill också genomföra den här typen av aktiviteter genom fysiska 
sammankomster.  Förhoppningsvis vågar vi göra en planering innan sommaren!   

   

Planering av vårt kommande Riksförbundsmöte i april 2021 

Just nu är vi inne i slutfasen av att få ihop allt till vårt första digitala riksförbundsmöte (RFM) 17 
april. Vi har fått in totalt 20 motioner, varav 13 av dessa är ”fullgångna”, dvs behandlas vid 
RFM. Övriga kommer att behandlas och besvaras som skrivelser efter RFM.   
 
Med anledning av pandemin har det visat sig att våra stadgar inte varit helt anpassade för den 
digitala världen, varför förbundsstyrelsen till det kommande RFM lägger fram förslag på 
reviderade stadgar. Huvuddraget när det gäller hur mötena skall rangeras är att samtliga nivåer i 
förbundet tar sin egna beslut, dvs det är inte formen som är avgörande utan respektive styrelse tar 
beslut utifrån sina egna premisser hur mötena skall organiseras.  
 
 

Rationell biodling - Erfa grupperna 
 
Denna verksamhet har under vintern haft flera olika sammankomster och går nu in i sin slutfas 
innan sommaren. Rationell biodling i sig är ett utbildningsområde, där förbundet fångar upp 
intresserade att utvidga sin biodling från 10-15 samhällen till att omfatta runt 40-60 samhällen.     
Erfa-grupperna är sedan en metod att ytterligare förstärka en djupare kunskapsuppbyggnad och 
här har strax under 100 medlemmar delat med sig av sina egna erfarenheter, kombinerat med 
olika föreläsningar. Upplägget är nytt för förbundet och vi hoppas och tror att det i framtiden kan 
få liknande efterföljare. 

Utifrån rådande pandemiläge har utbildningen endast kunnat genomföras digitalt. Målet är att 
framöver kunna ha en blandning av digitala och fysiska träffar, som vi är övertygade kommer att 
vässa upplägget ytterligare. 
 

 

Filmen för nybörjarutbildningar  

Här återstår det några omtagningar av någon del av filmen och också nytagning av avsnitt som 
inte kom med förra året. Tanken är sedan att den skall kunna användas som ett komplement i vår 
basutbildning och den kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida. 
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Handbok inom Bihälsa  
 
Boken börjar bli klar och vi finslipar just nu det sista i arbetet med boken. Därefter ska en mindre 
referensgrupp se över arbetet innan den går i tryck. Första upplagan blir begränsad i antal och 
kommer sedan att distribueras ut till distrikten, för vidare befordran till våra föreningar. Dessa 
”gratisexemplar” ligger inom ramen för projektet. Förhoppningsvis trycks handboken under 
april. Vi hoppas att den skall komma till stor användning, inte minst för många av våra 
nybörjare.    

 
 
Utbildning inom drottningodling, biavel och inseminering 

Det här är ett projekt inom ramen för Nationella programmet för Biodling. Projektets mål är att 
utveckla och producera material för flera webbkurser, Drottningodling för eget bruk, 
Drottningodling för yrkesbruk och Avelsarbete för att bevara den genetiska bredden. Varje kurs 
ska kunna genomföras som självstudier med inspelade föreläsningar och filmer, vilket innebär att 
man skall kunna ta del av materialet när det passar var och en, samt hur många gånger man vill 
gå igenom materialet. Miniföreläsningar om odlingsmetoder och hur man använder olika 
utrustningsdetaljer för drottningodling blir stommen i den första kursen. Webbkurser passar bra 
att kombinera med praktik genom t ex en studiecirkel eller workshop som föreningar och distrikt 
kan ordna. 

Arbetet har varit och är minst sagt utmanade. Drottningodlingssäsongen var över vid 
projektstarten i augusti förra året, så bilder och en del filmer kan produceras först i maj/juni i år. 
Pandemin har gjort det omöjligt att hjälpa föreläsare med inspelningar, så vi hoppas att även det 
kan lösas under sommaren. Under april räknar vi i alla fall med att testa delar av den första 
kursen och om det digitala formatet faller väl ut, planerar vi att komplettera materialet och 
producera mer material. Har du frågor kontakta Ann Elgemark, ann.elgemark@biodlarna.se, 
0706-01 88 70. 
 

 

Digital utbildning för nybörjare 

Det finns de som redan är igång med denna typ av utbildningar inom förbundet och på en del 
andra håll i landet håller man på att ta fram liknande koncept. En pilot startas under april av vår 
utbildningsansvarige och vi kommer att knyta till oss erfarenheter från olika håll och 
förhoppningsvis kan vi sedan presentera detta som ett ”smörgåsbord”, där hela eller delar kan 
användas inom våra nybörjarutbildningar. Har du i idéer eller genomfört denna typ av 
utbildningar, ta gärna kontakt med vår utbildningsansvarige Lennart Johansson, 
lennart.johansson@biodlarna.se, 0142 – 48 20 10.         
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Utbildning för cirkelledare 
För att säkerställa våra ambitionsnivåer inom utbildningssidan måste vi ha cirkelledare som har 
kraften, motivationen och kunnandet att genomföra olika utbildningar. Här samarbetar vi med 
Studieförbundet Vuxenskolan på att genomföra utbildning inom pedagogik och metodik. 
Utbildningen för våra cirkelledare kommer också att innehålla genomgång av vårt eget 
utbildningsmaterial. Den sistnämnda delen svarar förbundet för.   

 

 

NPB 

Sedvanliga ansökningar inom Nationella programmet för biodling står för dörren och det blir 
ökade medel från 7 milj till ca 12 milj, vilket förhoppningsvis skall gynna biodlingssektorn totalt 
sett. I dagsläget är det svårt att uttala sig om detta innebär mer medel till projekt där förbundet är 
projektägare och detta är i sig inte det som är väsentligt i sammanhanget, utan det är givetvis att 
projekten som tilldelas medel skall innebära stor nytta för alla biodlare i landet.        

 

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i maj 2021.  

      

     

Skänninge 2021-03-16 

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.  

 

 

 

 


