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.
Årets honungsskörd är nog bärgad av de flesta, med pågående förberedelser inför höst- och
vintersäsong. När det snart blir en lugnare vardag för var biodlare kan vi se fram emot mer tid till
träffar inom föreningarna, med olika teman och diskussioner, och fika förstås 
Nedan följer information om olika pågående aktiviteter inom distriktet.

Norrbottens föreningsarkiv
Här kommer information från Robert Sandberg: Ett initiativ som redan är verkställt är att
föreningarna idag har tillgång till arkivering via Norrbottens föreningsarkiv som driver Arkivcentrum
Norrbotten tillsammans med Norrbottens museum. Som vi tidigare har informerat om har distriktet
blivit medlem i Norrbottens föreningsarkiv med syftet att där arkivera våra handlingar som vi inte
behöver dagligdags.
Nu sonderar vi intresset från er i föreningarna om ni också vill deponera era gamla
föreningshandlingar i arkivet som finns på Björkskatan i Luleå. Materialet ska vara egenproducerat,
till exempel protokoll, program, verksamhetsberättelser, skrivelser, med mera. Norrbottens
föreningsarkiv ordnar alla handlingar när de lämnas in till arkivet, förtecknar dem och förvarar dem.
Det krävs alltså ingen bearbetning av materialet av er innan det lämnas in. Det är fortfarande
medlemsföreningen som äger materialet och kan låna hem det vid behov. Det går förstås också bra
att studera materialet på plats. Materialet görs även tillgängligt för allmänheten – om det inte finns
överenskommelse om sekretessbelagda handlingar.
Som medlemsförening har man även rösträtt på Norrbottens föreningsarkivs årsmöte. För
närvarande är över 250 föreningar medlemmar. Ta kontakt med Robert Sandberg om ni vill vet mer
om hur er förening kan använda sig av denna möjlighet.

Förenings- och medlemsnytta via Distriktet
På de senaste styrelsemötena har vi diskuterat hur Distriktet på bästa sätt kan bidra till föreningsoch medlemsnytta. Till kommande styrelsemöte kommer vi att fatta beslut kring hur vi i praktiken
ska stödja ett antal initiativ som kommit upp på förslag:
Ett initiativ som redan är verkställt är att föreningarna idag, via distriktets medlemskap, har tillgång
till Norrbottens föreningsarkiv.
Större möjlighet till mil-/reseersättning i samband med distriktets årsmöte och sommarträff. Dessa
två tillfällen ger goda möjligheter för medlemmar inom distriktet att träffas och det är därför viktigt
att så många som möjligt kan komma. Förhoppningsvis kan ersättning för resande (baserat på
samåkning) medföra att fler deltar.
Ekonomiskt bidrag till de medlemmar som vill åka på någon av de konferenser som SBR anordnar i
norra Sverige, i syfte att ta del av information från SBR och andra biodlarföreningar. Den/de som åker
på sådana arrangemang förväntas att sprida informationen vidare inom distriktet, exempelvis i

samband med årsmöte eller sommarträffen. Denna typ av resebidrag praktiseras redan inom Luleå
biodlarförening, något som vi inspirerats av.
Det har visat sig svårt för vissa föreningar att själva anordna de praktiska momenten avseende kurs i
drottningsodling. För distriktet är det viktigt att det finns kunskap och färdigheter i avseende
drottningsodling i samtliga föreningar. Ett initiativ är därför att erbjuda ca två deltagare från varje
förening att delta i en drottningsodlingskurs, anordna av distriktet, i syfte att sprida och upprätthålla
sådant kunnande inom föreningen.

Utbildning
Som framkom i nyhetsbrevet från SBR planeras att för under hösten erbjuda ytterligare webbaserad
kurs inom ”Rationell biodling, det är ännu inte klart när. I övrigt är inriktningen att ge fler
distanskurser, vilket är extra bra för oss som har långa reseavstånd.

Information om och från Riksförbundet
SBR informerade också i senaste nyhetsbrevet att de eftersträvar att bli än mer frekventa i
samarbete med de som är utsedda som ansvariga/samordnare inom olika ämnesområden inom
distrikten. De påpekar också vikten av att distrikten i sin tur arbetar vidare mot sina föreningar, och
att det är så den organisatoriska uppbyggnaden ska se ut och fungera. Vi håller bara med om detta
och hoppas på att alla vill bidra till ett bra samarbete mellan föreningar, distrikt oh förbund.
En förfrågan har kommit från Pierre Atterling, ledamot i Förbundsstyrelsen och ordförande i
Biavelkommitén, där de efterlyser yngre personer som är mycket intresserade av drottningsodling,
avel och inseminering. De efterlyser även äldre personer som innehar mycket erfarenhet och
kunskap, något Förbundet vill sammanställa på något sätt. Kommittén vill ha namn på personer med
intresse för att vidareutbilda sig inom avel, liksom namn på erfarna drottningsodlare. Förhoppningen
är att genomföra ett eller fler seminarium och utbildning i början av nästa år. Information om detta
initiativ har skickats ut till föreningarna från distriktet, men hittills har inga förslag kommit in. Hör av
er omgående till ordförande (Fredrik Backlund) om ni har någon/några personer inom föreningen
som är intresserade av att delta.

Årsmötestid & motionstid
Nu närmar vi oss november då föreningarna ska hålla sina årsmöten, och vi vill då gärna informera
om när och hur skicka in motioner. Robert Sandberg ger följande vägledning: Vid årsmöten ska ju
som bekant motioner behandlas, oavsett vilket organisationsled av Biodlarna som de är ställda till.
Motioner som är ställda till distriktet ska först behandlas av förenings årsmöte för utlåtande till
distriktsstämman. Om en förening ställer en motion till distriktsstämman så kan den lämnas in till
distriktet, om motionen antas av föreningens årsmöte.
Motioner som är ställda till riksförbundet ska behandlas av såväl föreningens som distriktets
årsmöte. Glöm inte att formulera motionen så att den har ett tydligt yrkande. Det finns i stadgarna
datum specificerade för när motionerna ska vara inlämnade. Det är viktigt att följa dessa datum för
annars kan inte motionerna behandlas. Nu har vi inget riksförbundsmöte planerat nästa år, men i så
fall hade sista datum varit den 10 december för att lämna in motionen till riksförbundsstyrelsen,

tillsammans med föreningens yttrande. Sedan har distriktsstämman att yttra sig över motionen och
utlåtande därifrån ska vara riksförbundsstyrelsen till handa senast den 20 februari.
Motioner som är ställda till distriktsårsmötet ska vara distriktsstyrelsen till handa senast den 10
december. När det gäller motioner som ska tas upp på den lokala föreningens årsmöte, så ska dessa
vara föreningens styrelse till handa senast den 30 september. Allt detta enligt våra stadgar.

Önskar er och era bin en fin höst!
Styrelsen, via ordförande Fredrik Backlund

