2018-10-19
Motion från Luleå Biodlarförening till SBR Riksförbund: Medlemskap Svenska Bin ideell förening
Bakgrund:
Som förening i förskingringen upplever vi Svenska Bin ideell förening´s arbete att marknadsföra svensk
honung och pollinering som mkt gynnsam och att de utgör ett bra komplement till SBR. Svenska Bin´s
påverkansarbete utfördes tidigare till stor del av Honungsförädlingen, som avyttrades av SBR år 2011.
Enligt oss har SBR och Svenska Bin många gemensamma nämnare/värderingar och det finns inget
behov av att känna konkurrens, båda parter fyller viktiga funktioner som kompletterar varandra.
Svenska Bin har varit mkt duktiga och har fått stort genomslag i media. Deras arbete med COOP ang.
”Bevara Surret” ses som mycket värdefullt för oss på lokalplanet. De har förhandlat fram ett avtal
som ger en biodlarförening, eller annan intressent, möjlighet att bli kupvärd för de bin som coopmedlemmar ”växlat till sig”. När nog många poäng växlats resulterar det i en bikupa på något ställe i
landet som bl. a. en SBR-lokalförening kan bli kupvärd för.
Kupvärd innebär följande:
År 1: Svenska Bin levererar utan kostnad en speciellt framtagen 4-lådors uppstaplingskupa i trä inkl.
ramar, spärrgaller, m.m., målad i COOP´s grönfärgade nyans.
Föreningen tillhandahåller uppställningsplats, bibänk, avläggare, bivaxmellanväggar, foder, skötsel
och ev. förbrukningsmateriel.
För detta erhåller föreningen ett start- och skötselbidrag om totalt 7 kkr från Svenska Bin liksom den
ev. mindre mängd honung som avläggaren producerar det första året.
År 2 och följande år ser föreningen till att det finns ett fungerande bisamhälle i bikupan inklusive ev.
förbrukningsmateriel och foder, sköter det precis som om det vore ett eget bisamhälle och står för
de kostnader som uppstår. Honungen bisamhället producerar slungas och tappas flytande på av Sv.
Bin tillhandahållna burkar samt etiketteras med tillhandahållna etiketter.
Burkarna levereras till den lokala COOP-butik där man ordnat avtal. Föreningen får då normalt
möjlighet att delta med aktiviteter inne i butik för att göra reklam för biodling och honung, men detta
är något man gör upp om lokalt.
Parallellt med leverans av burkar skickar kupvärden ett faktureringsunderlag med antalet levererade
burkar till Svenska Bin som fakturerar COOP enl. tidigare framförhandlat pris.
För ovan beskrivet erhåller föreningen ett löpande skötselbidrag om 6,5 kkr/år (år 2, 3, 4, osv).
Avtalet kan sägas upp från båda parter med 3 månaders uppsägningstid, dvs från förening resp. från
Sv. Bin, om något inte upplevs fungera som det borde. Föreningen får i så fall troligen stå för
returfrakt av COOP-bikupa till Svenska Bin.
Vår föreningsstyrelse var från början lite tveksam till hur det hela skulle fungera men har efter år 2
”bara” lovord att säga!
Vi ser det hela som en Win-Win situation som ger SBR-föreningen möjligheter till stabila och helt
nödvändiga intäkter för att kunna utvecklas samtidigt som vi fått en bra plattform hos en av de större
livsmedelskedjorna och Svenska Bin får ut ”sin honung” med ”information” om att ”Bevara Surret”.
Vårt COOP-bisamhälle är placerat i föreningsbigården och sköts det till viss del av nybörjarkursens
deltagare som också skattar och slungar honungen. Invintring sker samtidigt med övriga bisamhällen
i föreningsbigården och ökad arbetsbelastning är därmed minimal.
Den största fördel vi ser med upplägget är att vi slipper sälja honungen/konkurrera med oss själva
samtidigt som vi främjar biodlingens ”hjärtefråga” och får stabila intäkter.
Motion: att SBR RF åter blir medlem i Svenska Bin ideell förening och därigenom stödjer/underlättar
för sina lokalföreningar så att de fullt ut kan ta del av Svenska Bins förmåner.
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