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Året inleddes med årsmötet den 13 februari, denna gång genom Zoom pga av rådande pandemi, där val
av styrelse samt budget samt verksamhetsplan beslutades.
Den 20 februari genomfördes även ett konstituerande möte för styrelsen där olika ansvarsroller
fördelades.

Styrelsen har under året genomfört totalt 10 stycken sammanträden genom Zoom på månadsbasis.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Mikael Wahll, Ordförande + firmatecknare
Judith Freyliv, Sekreterare
Torbjörn Henningsson, Kassör + firmatecknare
Maria Wetterström Stålarm, Vice ordförande, Hemsida samt teknik
Bert Thrybom, Utbildningssamordnare samt avelssamordnare (avgick i september av personliga skäl)
Anders Klarén, Näringsbiodlingssamordnare
Carl Hashmi, Kontaktperson gentemot förbundet

Bifika
Årets stora projekt som var mycket uppskattat med lite varierande antal deltagande personer flöt på väl
med löpande avhandling om olika processer inom biodlingen och hur man bäst genomför dessa eller
vilka alternativ som finns. Aktivitetet hölls via Zoom en gång i veckan under våren och fortsatte varannan
vecka under sommaren. Alla medlemmar i Skaraborg har blivit inbjudna, och ibland har även biodlare
från andra delar av Sverige deltagit. Uppslutningen var betydligt bättre under våren än sommaren,
antagligen för att de flesta var fullt upptagna och hade svårt att delta under högsäsongen men bland de
som deltog var informationsutbytet ändå riktigt bra och givande. Blandningen av biodlare har varit hög -
allt ifrån nybörjare med något enstaka samhälle till yrkesbiodlare med fler hundra samhällen. Oftast har
det varit ett ämne i fokus vid varje tillfälle, tex redskap, honungshantering och marknadsföring. Vi har
även haft med Björn Dahlbäck, förbundsordförande, som presenterade förbundets aktuella insatser och
svarade på frågor.Det var en mycket givande dialog och vi påtalade en del vardagliga problem i det
ordinarie föreningsarbetet.
Det finns således ett stort behov av att löpande informera våra medlemmar om vad som är aktuellt inom
biodling samt ge dem fortlöpande råd och stöd för att höja kunskapsnivån samt även diskutera
alternativa lösningar med mera. Planen är att fortsätta detta projekt under kommande vår för att på nytt
påminna om de olika momenten samt tillvägagångssätten.

Riksförbundsstämma
Mikael, Maria samt Bert representerade distriktet på riksförbundsstämman vilken genomfördes online i år
pga av rådande restriktioner. Mötet blev således ganska långt och som alltid rådde det lite olika åsikter
om förbundets roll och uppdrag såväl som distriktens samt föreningarna.
Verksamheten växer och behovet av mer kommunikation direkt mot användarna efterfrågades även om
distriktens roll inte ska försummas.
Gällande distriktets motion om försäkring mot yngelröta har förbundet lovat att istället jobba med
Jordbruksverket för att höja den statliga ersättningsnivån för destruerade samhällen.
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Kontaktinformation
Det har generellt varit svårt för respektive samordnare att nå ut till föreningarna med information samt
dialog då kontaktinformationen oftast är felaktig eller inaktuell. Detta har dels berott på att för få personer
har tillgång till systemet, samt de som sitter som ansvariga inte känner sig säkra eller har den kunskap
som krävs för att hantera systemet på ett effektivt och meningsfullt sätt.  Vi har under året försök få till en
utbildning för dessa och denna kommer nu att hållas under början av 2022 för  de som nyligen valts in
på denna post. Det ligger även en motion att fler ska ha tillgång till registret för att underlätta
föreningarnas arbete.

Utbildning
Förbundet har arbetar med att ta fram utbildningsmaterial inom flera olika områden, där även en ny
handbok i bihälsa. Då det numera ställs betydligt högre krav på den enskilde biodlaren är handboken ett
bra stöd för att upptäcka problem eller faror i deras egna verksamhet. Förbundet har därför under året
beslutat att stödja föreningarnas inköp av handboken för att fler ska få tillgång till denna. Planeringen är
att även en plattform för utbildning ska skapas för nybörjarkurser med mera av förbundet. Vi funderade
på om föreningar ville erbjuda gemensamma digitala föreläsningar i och med det aktuella pandemiläget.
Föreningarna har dock aviserat att de huvudsakligen vill bedriva grundutbildning i egen regi primärt.
Ett antal självstudiekurser i drottningodling med hjälp av filmer och digitalt kursmaterial har också tagits
fram och finns tillgängligt för alla medlemmar via förbundets hemsida.
Fortsättningskurs har efterfrågats för de som vill utveckla sin biodling. Då utbildningen för att bli godkänd
biodlare har lagts på is pga nya regelverk behöver vi hitta andra alternativ och där har vi i nuläget försökt
att fylla detta behov genom information vid Bifikat som substitut.
Studieförbundet vuxenskolan har flertalet utbildningar i föreningskunskap samt metodik men intresset är
dessvärre inte optimalt från våra föreningar. Däremot är SV involverade i våra grundutbildningar, delar av
drottningodling, cirkelledarutbildning samt stöttar även i övrig föreningsverksamhet.

Digitalisering
Vi har internt i distriktet påbörjat ett digitalt arkiv för att underlätta åtkomst till information samt tidigare
dokument. Arbetet med detta fortgår. Vår hemsida har löpande uppdaterats med ny information av Maria
där varje förening nu har en egen sida och möjlighet att ha en kortare beskrivning om sin förening med
logo, kontaktinformation samt länkar.

Ordförandeträffar
Det har under året genomförts en ordförandeträff för att diskutera dels vad föreningarna vill att distriktet
ska fokusera på under verksamhetsåret samt vad som konkret efterfrågas av föreningarna i form av stöd
eller resurser. Överlag efterfrågades mer utbildningar för medlemmarna något som vi försökt att
åstadkomma under året, men det har visat sig svårt av flertalet olika anledningar och i stort sett samtliga
har skjutits på framtiden.  Den andra planerade träffen ställdes in då intresset inte var tillräckligt samt
behovet därmed inte sågs som primärt. Vi kommer under våren att på nytt genomföra en ny
sammankomst för att sondera föreningarnas behov.
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Regler
Nya regelverk infördes för primärproduktion i början av året och det fanns ett behov av att diskutera
innehållet samt innebörden av detta. I samband med detta lyftes även frågan om hjälp och stöd för att
uppfylla kraven på livsmedelsgodkänd lokal för de som har behov av detta. Planeringen är att en sådan
utbildning kommer att genomföras under våren 2022. Även frågan om att återanvända glasburkar var en
fråga som tycks tolkas lite olika bland våra medlemmar. Rådet från förbundet är att inte återanvända
dessa. Om du ska ha din honung enbart till dig själv kan burkarna återanvändas, men om honungen ska
säljas så ska det vara nya burkar, annars behöver de diskas i industriell diskmaskin, vilket de flesta inte
har hemma.

Förändringar i distriktet
Ryda biodlarförening som ingår i distriktet har enbart haft två aktiva medlemmar och därmed har beslut
tagits att föreningen ska läggas ner och avvecklas. Detta har dock varit ett tidsödande arbete och det har
varit svårt att få tag på de ansvariga i föreningen samt det är oklart vem som gör vad i ärendet. Vi räknar
med att detta ska vara löst inför årsmötet och att vi därmed enbart har 12 föreningar kvar i distriktet.

Efter att Bert klev ur styrelsen i september har Torbjörn tagit över rollen som utbildningssamordnare samt
Maria som avelssamordnare för resterande verksamhetsår.

Drottningodlingsklubbens verksamhet kommer förmodligen att avvecklas samt istället drivas genom
distriktet.

Kommande aktiviteter
Cirkelledarutbildning, 2022-01-22
Utbildning medlemssystem, 2022-01-26
Årsmöte, 2022-02-12
Föreläsning dragväxter, 2022-02-08
Utbildning livsmedelshantering/produktion, Datum kommer inom kort
Utbildning Länsstyrelsen, Datum kommer inom kort
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