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Hej medlemmar i Norrbottens biodlardistrikt!  

Nyhetsbrevet syftar till att sprida information från styrelsen och föreningarna. Det skickas ut 

till samtliga medlemmar och publiceras även på distriktets hemsida. 

Styrelsen består av Fredrik Backlund (Ordförande), Marina Strandahl (Vice ordförande), Mats 

Andersson (Kassör), Robert Sandberg (Sekreterare), Anna Petersdotter och Linus Värdling 

(ledamöter) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Det var ett tag sedan sist… 

Detta nyhetsbrev kommer ut senare än tänkt. Anledningar är flera, men kanske främst att 

mycket tycks gå långsammare i dessa coronatider. För oss biodlare är ju t.ex. föreningslivet på 

sparlåga och möjligheter att träffas begränsade. Vi får förhoppningsvis se fram emot ljusare 

tider till våren, för både biodlare och bin.  

Nyhetsbrevet har denna gång en ny ståenderubrik: ”Nytt från föreningarna”. Tanke är att 

sprida information om vad som pågår ute i distriktets föreningar, vilket vi tror kan vara 

intressant att veta mer om, oavsett vilken förening man tillhör. Till denna första gång har vi 

inte få in information från samtliga föreningar. Men hör fortsättningsvis gärna av er till Fredrik 

Backlund eller någon annan i styrelsen, om saker som sker i er föreningar, så andra i distriktet 

kan ta del av det. 

 

Biodlarkonferens 17/10 

Den 17  oktober deltog Fredrik i Distriktskonferensen som anordnades av SBR. Tanken var 

ursprungligen att genomföra en Ordförandekonferens 17-18 oktober i Skänninge, men 

Coronasituationen satte stopp för det. Istället blev anordnades en online-konferens under 

lördagseftermiddagen. Under konferensen fick vi information om styrelsens arbete avseende: 

Omvärldsbevakning i ett internationellt perspektiv, bihälsa, utbildningsinsatser, 

honungskvalitet, kommunikationshantering, verksamhetsplan, om medlemmars 

förväntningar på förbundet och dess sätt att förmedla föreningsnytta. 

Konferensen var bra arrangerad med olika talare från styrelsen, och Ann-Sofie Alfsdotter som 

moderator. Vid ett flertal tillfällen lyftes föreningarna fram som förbundets spjutspets, och att 

bistå föreningarna med utbildningsstöd som en av förbundets viktigaste uppgifter. Distriktens 

roll diskuterads också och från förbundets sida sågs det som helt nödvändigt att ha en 

fungerande organisation i tre nivåer, d.v.s. förbundet, distrikten och föreningarna. Tyvärr var 

det inte så mycket diskussion om hur distriktens roll kunde utvecklas för att vara stöd åt både 

föreningarna och förbundet. 
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Utbildning  

För tillfället pågår inga utbildningsinsatser i distriktets regi. Diskussion pågår om att eventuellt 

ta fram inspelat material för nybörjarkurser. Liknande initiativ pågår också inom Förbundet, 

men vi tror att det också kan behövas utbildningsmaterial som fokuserar på förutsättningarna 

för biodling i de norra delarna av Sverige, som ett komplement till det material som Förbundet 

tar fram. 

 

Norrbottens Föreningsarkiv 

I föreningsarkivet kan föreningar arkivera sina gamla dokument från föreningens historia på 

ett säkert sätt, skyddat från eld och vatten och annan förlust. Hittills har ingen förening 

använt denna möjlighet och om ingen anmäler sitt intresse kommer distriktet inte att förnya 

sitt medlemskap i Norrbottens Föreningsarkiv eftersom vi inte får någon medlemsnytta av 

den kostnaden. 

 

Motioner 

Medlemmar och föreningar har ju som bekant möjlighet att genom motioner påverka 

respektive organisationsled. Motionerna ska behandlas av föreningens årsmöte och 

motioner ställda till distriktet ska vara inkomna till distriktsstyrelsen senast den 10 

december. Är motionen ställd till riksförbundsmötet ska den även vara riksförbundsstyrelsen 

tillhanda senast den 10 december. 

 

Nytt från föreningarna   

Detta är som sagt en ny och stående punkt i nyhetsbrevet. Vi hoppas att kontinuerligt kunna 

få in nyheter från föreningarna, i stort och smått, som vi kn sprida på detta sätt.  

 

Kalix 

På årsmöte delades det ut 3 stycken hedersnålar i guld till Allan Fogman, Olle Johansson och 

Sune Isaksson.Ingemar Kauppi och Allan Karlsson skulle ha hedrats med en nål men då de ej 

var närvarande så får detta ske vid ett senare tillfälle. Hedersnålar delas ut till personer som 

genom sina insatser haft stor betydelse för föreningen och dess medlemmar. 

Anja-Riitta Jolanki med hjälp utav Margareta Larsson höll ett fint föredrag i från 

drottningodlings kursen de deltagit i under sommaren hos Gunnar Jonsson. 

I övrigt består Kalix biodlarförening styrelse utav några nya namn: Ordförande: Anna 

Petersdotter, Sekreterare: Joakim Blom, Kassör: Marina Strandahl, Ledamot: Sune Isaksson, 

Ledamot: Ingemar Kauppi, Ledamot: Karl-Göran Blom och Ledamot: Andreas Wikström  
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Luleå  

Hade planerat årsmöte till 15 november, men som tyvärr fick lov att ställas in med anledning 

av nya Covid-19-restriktioner. 

Föreningen har fått ytterligare en Coop-kupa och har nu två stycken. Om Coop-kupan och 

möjlighet för förening att ha en går att läsa på: https://svenskabin.se/tag/coop/ 

Grundkurs för nybörjare har genomförts och anpassats avseende Covis-19. 10 personer gick 

kursen.   

Flera medlemmar har varit med i lokalmedia och berättat om biodling och bihälsa. Se t.ex. 

Erik Heedman som pratar om varroaspridningen i Norrbotten (SVT Norrbotten): 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvalster-hotar-bisamhallen, och Ylva 

Christoffersson pratar om honusgsskörd i Norrbotten (P4 Norrbotten): 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvalster-hotar-bisamhallen. 

 

Boden 

Boden, liksom andra föreningar, har en relativt låg föreningsaktivitet p.g.a. Covid-19-

situationen. De har dock lyckats genomföra grundkurs för nybörjare, som liksom Luleås 

förening anpassats för att minska smittspridning. Åtta personer gick kursen.   

 

Pite-Älvdal, Älvsbyn, Arvidsjaure och Gellivare 

För närvarande finns ingen information från föreningarna. 

 

Styrelsearbetet  

I styrelsen diskuteras bl.a. hur vi bäst kan stödja föreningslivet i dessa coronatider. Vi vill gärna 

att ni hör av er med förslag. Vi har också påbörjat planeringen av kommande årsmöte, som i 

nuläget ser ut att behöva arrangeras på distans (online). Vi återkommer om hur mötet ska ske 

längre fram. 

Styrelsen behöver ytterligare en ledamot och har bett valberedningen (via Petter Esberg) att 

söka efter medlemmar som är intresserade av att delta. Vi ser gärna sökande från Boden eller 

Gällivare, för att på så sätt ha så många föreningar som möjligt representerade i styrelsen.  

 

Ta hand om er! 

Styrelsen,  

via ordförande Fredrik Backlund 
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