
 

Nyhetsbrev från distriktsstyrelsen juni 2019 

 

Hej medlemmar i Norrbottens biodlardistrikt! 
Som ett sätt att sprida information från styrelsen kommer ett nyhetsbrev ut kvartalsvis. Nyhetsbrevet 

skickas ut till samtliga medlemmar och läggas även ut på distriktets hemsida. 

 
För de flesta med egna bigårdar är det en intensiv och spännande period just nu, med mycket som 

händer i  bisamhällena. Det händer också spännande saker i distriktet och då tänker jag närmast på 

Sommarträffen i Kalix lördag den 29/6, och som arrangeras av Kalix biodlarförening. Utgår att ni 

tagit del av programmet (via e-post eller på distriktets hemsida) där bl.a. Therese Ekebratt från SBR 

kommer & informerar och Natuschka Lee, forskare från Umeå universitet, berättar om sin forskning 

och roll i Interregprojekt tillsammans med Ingemar Kauppi. Vill passa på att påminna om deras 

önskemål att ta med 20 bin i ett kuvert med namn och adress, för nosemakontroll. 

 
 

Utbildning 
Marina Strandahl, som är distriktets utbildningssamordnare rapporterar att Drottningodlarkursen 

den 14/4 var mycket uppskattad av deltagarna. Det var huvudsakligen en teoretisk kurs och nu är det 

upp till deltagarna att försöka sig på drottningodling i praktiken. Kursledare var Arne Sundqvist, Mats 

Furtenback och Erik Hedman. Ett stort tack till dem!  

 

Tisdag 18/6 deltog Marina i ett test av webbsänd utbildning i rationell biodling, via Youtube, 

anordnat av Lennart Johansson som är utbildningsansvarig på förbundet. Utbildning i rationell 

biodling var ett av önskemålen som föreslogs till förbundet i den enkät som de sände ut förra året. 

Det kommer nu att ske en utvärdering av sändningen, för att se om detta kan vara ett möjligt sätt att 

genomföra utbildningar på framöver. Marina tyckte att det fungerade väldigt bra i det stora hela, och 

ett lyckat koncept som är särskilt viktigt för oss i Norrbotten då vi kan slippa långa resor i samband 

med utbildning. 

 

Varroa 
Varroa  har sedan tidigare konstaterats i Övertårneå, Haparanda, Storön Kalix, Piteå, och nu även i 

Luleå. Riktlinjer för hantering av Varroa sker främst via jordbruksverket och länsstyrelsen via 

bitillsynen. Styrelsen uppmana dock alla att göra nedfallsprov och hålla extrakoll i sina kupor 

framöver. Det är viktigt att upptäcka Varroa tidigt, så rätt åtgärder kan sättas in. 

 

Information från Riksförbundet 
Riksförbundet uppmanar distrikt och föreningar att uppmärksamma SBR som fyller 100 år, vilket 

firas i olika former lördagen 31 augusti. SBR  kommer vi att göra en film som blir tillgänglig för 

alla, liksom förslag på frågor som kan användas i en tipspromenad. SBR tipsar också om att pröva 

den utsedda jubileumskakan (beskrivning och recept finns i juni-numret av Bitidningen). 

 



Deponering av föreningsarkiv 
Har ni koll på era gamla handlingar i föreningarna? Något att fundera på och som Robert 

Sandberg vet mer om: Förra distriktsstyrelsen tog initiativ till medlemskap i Norrbottens 

Föreningsarkiv, som tillsammans med Norrbottens museum driver Arkivcentrum Norrbotten. 

Medlemmar i Norrbottens Föreningsarkiv kan deponera sin förenings handlingar där. Det kan 

röra sig om till exempel protokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser, programblad och affischer. 

Norrbottens Föreningsarkiv ordnar materialet, förtecknar det och förvarar det i arkivlokal, men 

föreningen kvarstår som ägare till materialet och kan låna hem det om så önskas. Norrbottens 

Föreningsarkiv tillgängliggör materialet för allmänheten, om det inte finns överenskommelse om 

sekretessbelagda handlingar. Medlemsavgiften är 200 kr/år för föreningar med färre än 20 

medlemmar och 450 kr/år för större föreningar. Om alla föreningar i distriktet blir medlemmar 

samtidigt vid ett tillfälle erhålles en reducerad avgift om 200 kr/år för varje förening. Kontakta 

Robert i distriktsstyrelsen vid frågor och intresse för att deponera era gamla föreningshandlingar 

hos Norrbottens Föreningsarkiv. 

 
Ha en fortsatt fin sommar, och väl mött på Sommarträffen i Kalix! 

 

 

Styrelsen, via ordförande Fredrik Backlund 
 


