
  2019-11-21 

Motioner till SBR:s Skånedistrikts årsmöte 2020 från Lunds Biodlare. 

 

Nr 1 

SBR:s stadgar stipulerar att årsmötet skall hållas senast V7.  Lunds biodlare förordar att man gör en 

stadgeändring så att årsmötet kan hållas före V12 och på så sätt kan separeras från sportlovsveckan om 

man från styrelsens sida tycker att det är för kort tid från lokalföreningarnas årsmöte eller av andra 

anledningar. 

Vårt motiv för detta är att även yngre medlemmar och representanter skall kunna delta utan att för den 

skull ge upp aktiviteter med familjen under sportlovsveckan. Muntligt löfte om detta gavs av styrelsen 

på årsmötet 2019. 

Lunds Biodlare yrkar 

att Skånedistriktet i framtiden flyttar datum för årsmötet från helgerna i anslutning till sportlovsveckan 

i Skåne, där det av tradition ligger. 

 

Distriktsstyrelsen kommer framöver att sikta på årsmöten vecka 6 för att undvika kollision 

med sportlovet. 

Nr 2 

Lokalföreningarna behöver få tillräckligt med tid att hålla sina egna honungsbedömningar och på så 

sätt kan fler bidrag till tävlingen Skånes bästa honung lämnas in. I dagsläget har den sista slungningen 

knappt hunnit genomföras när tävlingsbidragen ska vara inne. 

Lunds Biodlare yrkar  

att Skånedistriktet senarelägger datum för inskickande av honung till ”Skånes Bästa Honung” med  

1 månad, till slutet av oktober. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att inlämnings datum flyttas till 1/12 med prisutdelning på 

årsmötet. 

Nr 3 

Distriktsmötet den 1 juni utanför Höganäs visar klart att det finns ett stort intresse för att lära sig mer 

från många medlemmar. Flertalet av mötesdeltagarna var nya som biodlare om man skall döma av 

deras skyddskläder. Med den stora medlemsökningen SBR har haft de senaste åren är det av största 

vikt att vi fångar upp dessa nya medlemmar så att de inte tröttnar om de inte får information och hjälp 

när de är nya. Träffar av den här typen bör vara årligen återkommande och vara i distriktets regi. 

Medelåldern på de som utbildar är idag ofta hög och vi måste förbereda ett generationsskifte genom att 

utbilda nya cirkelledare. Vissa klubbar saknar idag utbildning helt p.g.a. att ingen finns som kan eller 

vill axla rollen som utbildare som ofta sker på ideell basis. Distriktet bör arbeta aktivt med utbildning 

av cirkelledare. 

 

Lunds Biodlare yrkar 

att Skånedistriktet mer aktivt skall verka för utbildning och vidareutbildning av biodlare och 

cirkelledare. Se §27:2 i SBR:s stadgar. 

 



  2019-11-21 

Distriktsstyrelsen kontaktar SBRs utbildningsansvarig och försöker få ner fler 

utbildningstillfällen i Skåne 

 

 

Lunds Biodlare 2019-11-21 genom 

Per Sjögren,  

Ordförande 


