
2021 Motion 1 MBF - DF - Styrelsens sammansättning

Ändring av styrelsens sammansättning i distriktet

Syftet med distriktet är att få de enskilda föreningarna som ingår i distriktet att samverka
och internt sprida kunskap, idéer samt utbyta erfarenheter. Det har dock varit svårt att
samla in detta material samt att få reda på exakt vad föreningarna vill med distriktet.
Vidare tar även detta en hel del tid i anspråk så det behövs fler som aktivt arbetar och
deltar i dessa frågor.
För att effektivisera kommunikationen samt för att utveckla samt förbättra distriktets roll
och funktion föreslås en förändring av nuvarande styrelsens sammansättning.

Förslag: Enligt gällande stadgar ska antalet ledamöter bestå av jämnt antal
ledamöter + en ordförande. Då distriktet numera kommer bestå av 12 föreningar så
vore det lämpligt att varje förening har en ledamot som kan föra föreningens
talan samt sprida information vidare mellan de olika parterna. Då de flesta mötena
numera sker digitalt så innebär det inga direkta logistiska problem samtidigt som
arbetet med olika projekt kan fördelas på fler personer. Vi får framför allt ett
större utbyte av behov, kunskap samt övrig information.

Motion inkommen till föreningen 2021-10-08.
Motion behandlad vid föreningens årsstämma 2021-11-03

Föreningen stödjer förslaget i dess nuvarande skrivelse och överlämnar skrivelsen
vidare till distrikt för vidare hantering 2021-11-17.

Distriktsstyrelsens förslag på åtgärd, 2021-12-16:
Att samtliga föreningar ska ha en representant i styrelsen är både svårt att få till då
vi redan idag har svårt att hitta engagerade personer till styrelseposter.
Vidare skulle en sådan stor styrelse kunna bli svårarbetad samt mötestiderna bli
ännu mer omfattande om alla ska få komma till tals.
Andra föreningar har däremot öppna möten för de som vill närvara och hämta
information och det är kanske en betydligt enklare och bättre väg att gå.

Styrelsen rekommenderar således årsmötet att avslå motionen och att man istället
kanske erbjuder öppna möten.
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2021 Motion 2 MBF - RF - Folkspel

SBR bör ansöka om att ingå i Folkspel

Folkspel ägs gemensamt av en rad ideella föreningar och genererar en hel del
intäkter till dessa. Numera sker det mesta av försäljningen digitalt vilket innebär mindre
administration för alla föreningar. Således kan detta utgöra en bra extrainkomst för våra
föreningar.Enligt den officiella information som finns att tillgå väljer varje förening
självmant i vilken omfattning de vill sälja. De kan således välja enbart vid enskilda
tillfällen samt fritt välja om det ska vara enbart digitalt eller fysiska lotter eller en
kombination av dessa. Enskilda föreningar kan dock ej ansluta sig själva utan ett avtal
behövs ingås på riksförbundsnivå.

Läs mer här

Förslag: Riksförbundet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida ett
medlemskap på lämpligaste sätt genomförs samt vad det skulle innebära för
föreningarna i praktiken. Därefter tecknas ett avtal på riksnivå med Folkspel.

Motion inkommen till föreningen 2020-12-09.
Motion behandlad vid föreningens årsstämma 2021-11-03

Föreningen stödjer förslaget i dess nuvarande skrivelse och överlämnar skrivelsen
vidare till distrikt och förbund för vidare hantering 2021-11-17.

Distriktsstyrelsens förslag på åtgärd, 2021-12-16:
Det råder lite olika syn på lotteriförsäljning samtidigt som det för de som nu vill sälja dessa
kan generera en del nödvändiga inkomster.
Avtalet kan enbart tecknas på riksnivå och det framgår inte vad som avtalas på denna nivå,
däremot ska det enligt den information som finns vara helt fritt för respektive förening sedan
att styra över om de vill delta i detta samt vid vilka tillfällen (är helt fritt vilka spel man vill

 sälja till) samt i vilken form (fysiska och/eller digitala lotter).

Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen med reservation för
att varje förening själva måste få bestämma om eller hur/när/var de vill sälja.
Det vill säga inget tvång att delta i denna verksamhet.
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https://www.folkspel.se/om-folkspel/medlemmar/


2021 Motion 3 MBF - RF - Medlemsforum

Förbundets medlemsforum bör bytas till modernare

Idag används knappt forumet som administreras av förbundet, vidare anses det som
rörigt och omodernt. Förbundet har även svårt att nå ut med information på ett effektivt
sätt direkt till varje medlem mer än genom Bitidningen.

Förslag: Riksförbundet initierar ett projekt för en modernisering av forum.
Exempelvis kan Discourse nyttjas men det står förbundet fritt att utreda detta.
Viktigt dock att förbundet äger all data själv samt inte innehåller någon reklam.
Här finns flertalet open source lösningar och det enda som krävs är ett
serverutrymme, givetvis under förutsättning att förbundet själv förvaltar
installation, drift och underhåll. Detta ska således inte bli ett nytt enormt kostsamt
projekt utan enbart en smidig förbättring för våra medlemmar.

Motion inkommen till föreningen 2020-12-09.
Motion behandlad vid föreningens årsstämma 2021-11-03

Föreningen stödjer förslaget i dess nuvarande skrivelse och överlämnar skrivelsen
vidare till distrikt och förbund för vidare hantering 2021-11-17.

Distriktsstyrelsens förslag på åtgärd, 2021-12-16:
Förbundet har aviserat att de har för avsikt att bli huvudkanal för alla typer av information
samt kunskapsspridning gällande bin och biodling. Således behövs de tekniska systemen
moderniseras och förbättras och ett mer tilltalande forum skulle eventuellt kunna locka
tillbaka medlemmarna från externa kanaler. Detta skulle möjliggöra att förbundet har

 kontroll över informationen samt kan moderera eller ingripa vid felaktig eller 
missvisande information.
Det finns idag flertalet olika system att välja på och samtliga kan implementeras utan någon
större kostnad eller ansträngning.

Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen.
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2021 Motion 4 MBF - RF - Medlemssystemet

Fler behöver tillgång till medlemssystemet

Antalet behöriga till systemet fungerar idag inte alls tillfredsställande där allt för få
personer ges tillträde till detta (Föreningar 1 person, Distrikt 2 personer). I en aktiv
förening är  det många olika ansvarsområden som i praktiken behöver hålla löpande
kontakt samt veta vilka som är medlemmar. Då arbetet sker på ideell basis kan man inte
förlita sig på att en enda person i föreningarna ska kunna hantera denna uppgift.
Exempelvis behöver valberedning, styrelsen, kassören, sekreteraren,
utbildningssamordnare, lokalansvariga, kontaktpersoner, välkomstkommitéer,
rapporterings ansvariga med flera tillgång till detta vilket idag inte fungerar alls eller
högst bristfälligt.

Vi har noterat att man hänvisar till GDPR och därmed har valt att begränsa antalet
behöriga. Problematiken är dock att systemet är felaktigt konstruerat, där den som är
ansvarig får tillgång till hela rikets medlemsförteckning vilket i sig de facto strider mot
GDPR. Föreningarna själva måste däremot ha tillgång till sin egen data för att kunna
bedriva sin verksamhet och därmed behöver föreningarna själva kunna besluta om vilka
personer som ska ha tillgång till detta samt i vilken omfattning.

Förslag: Förbundet behöver återigen se över systemet samt strukturen för
medlemshantering och anpassa detta så att föreningarna kan komma åt sin egna
data. Detta gäller såväl på förenings samt distriktsnivå och är ett mycket
angeläget problem för alla som aktivt arbetar med kommunikation mellan våra
medlemmar.

Motion inkommen till föreningen 2021-10-08.
Motion behandlad vid föreningens årsstämma 2021-11-03

Föreningen stödjer förslaget i dess nuvarande skrivelse och överlämnar skrivelsen
vidare till distrikt och förbund för vidare hantering 2021-11-17.

Distriktsstyrelsens förslag på åtgärd, 2021-12-16:
Är den person som är ansvarig kunnig, intresserad samt tillgänglig är det i regel inget
problem men då vi på förenings- och distriktsnivå arbetar på ideell basis så ser verkligheten
inte ut så.
Även om förbundet nu erbjuder utbildningar i systemet är det väldigt många olika personer
som behöver ha tillgång till informationen beroende på roll och uppdrag. Det råder även en
oklarhet varför denna begränsning är så snävt satt.
Vi som aktivt arbetar på föreningsnivå har dock stora problem att fullfölja våra uppdrag utan
tillgång till kontaktinformation på löpande basis. Därmed behöver fler personer ha

 behörighet till denna information och vi har svårt att se problematiken med detta.

Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen.
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