
Hej Skåningar! 

 

Som brukligt är ska jag försöka att skriva ett ordförande brev från året som gått . När jag 

tittat på tidigare brev har ordet annorlunda bi år nämnts i texten. 

Säsongen 2017 tillhör verkligen ett annorlunda bi år. Som ordförande har jag förmånen att 

träffa och prata med många av er medlemmar, och har då fått höra om honungsskördar på 

några kilo till rekordskördar och mycket bra resultat i drottning odling. När tankarna går till 

hur det kan bli så är det nog den kalla västan vinden som har plågat er på västsidan under 

våren. Men eftersom landskapet är ganska brett så blir vindarna lite varmare när de når 

östra sidan där de större skördarna varit. 

Under april hölls Riks Förbundsmöte i Hässleholm och SBR fick ny ordförande, och vi önskar 

Monica Selling lycka till. Roligt var att några utav er medlemmar tog tillfället och åka dit och 

lyssna på vad som diskuteras och vilka beslut RFM tar. 

I vanlig ordning har distriktsstyrelsen arrangeratt våra träffar, tyvärr var det lågt 

deltagarantal på våren, men togs igen vid höstmötet vilket är glädjande. Ett angenämt 

problem är att hitta lokaler som rymmer fler än hundra personer. Vi har även försökt att 

fördela våra träffar i Skåne.  

SBR har flaggat för ett större samarbete över distrikten, Skåningarna ska samarbeta med 

Blekinge och Kronoberg. Detta har skett vid två tillfällen med temat, funktionärs arbete i 

styrelser och hur man går vidare som företagare när biodlingen växer och blir större. Tanken 

är mycket god men kanske kan det vara tidskrävande att samarbeta med tanke på 

avstånden, vi ska ha representanter som räcker till allt. Skånedistriktet har sitt traditionella 

program, till detta kommer lokalföreningarnas program med träffar över året och 

nybörjarkurser mm. Vi ska kunna hantera aktiviteterna det måste vara stimulerande och 

roligt att gå på alla träffar och arbetsbördan får inte heller bli för stor för de som ska 

arrangera det. 

Det var kortfattat hur mitt år 2017 såg ut som ordförande. Jag vill på detta sätt även 

meddela att jag lämnar ordförande arbetet, jag har bytt avdelning i mitt arbete och kommer 

att resa mer i tjänsten vilket gör att tiden inte räcker till för att göra ett fullgott arbete. 

Jag vill tacka er alla för dessa år jag haft förmånen att få arbeta som ordförande i 

Skånedistriktet. Det har varit mycket inspirerande och utvecklande att få arbeta med de 

medlemmar som suttit i styrelsen genom åren och ha förmånen att träffa alla era i olika 

sammanhang. Fortsätt med Er biodling detta oerhört viktiga arbete för mänsklighetens 

överlevnad. 

Varma hälsningar Johan Wallin 


