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Distriktets roll
Som grund för planeringen utgår vi alltid från stadgarna och det kan vara bra att regelmässigt gå igenom
dessa för att påminnas om kärnfrågorna. Däremot är det alltid föreningarnas och medlemmarnas direkta
önskan som är viktigast och därför vi finns till för att hjälpa eller stödja.

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras
samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna
arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens
betydelse.

Därutöver är distriktets viktigaste uppgifter:
• att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
• att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom
verksamhetsområdet.
• att samordna föreningsaktiviteter.
• att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
• att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
• att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
• att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening.

Ordförandeträffar
En av distriktets roller är således att agera kommunikationslänk mellan alla föreningar samt att sprida
information både uppåt och nedåt i organisationen. Det är dock ytterst föreningarna som ska styra och
påtala vilka områden eller funktioner som de vill att vi ska fokusera på under året.
Första direktiven sker givetvis vid årsmötet men under året uppstår det säkerligen flertalet nya eller
specifika behov där föreningarna kan behöva hjälp, stöd eller rådgivning i. Därmed försöker vi att
genomföra två ordförandeträffar under verksamhetsåret för att diskutera vad som fungerar, vad som
behövs förbättras och lyfta nya frågor, tankar eller funderingar.
Försök gärna att ha en stående punkt på era lokala föreningsmöten/styrelsemöten där ni både funderar
på områden där distriktet kan hjälpa er, men att ni även informerar samt diskuterar det som händer inom
distriktet, andra föreningar och lokalt för ert upptagningsområde.

Kommunikation
Vi har tidigare påtalat vikten av att nå ut med information dels till respektive förening, men även till
respektive samordningsansvarig i respektive förening. Denna kommunikation behöver förbättras för att
distriktet ska veta att informationen nått ut. Även information till enskilda medlemmar behöver förbättras
för att de ska känna sig delaktiga och förstå vad distriktet har för roll och funktion.
Det finns olika verktyg för kommunikation och vi kommer att behöva använda lite olika beroende på om
det är generell information till alla medlemmar eller mer specifik för olika grupper. En del föredrar
telefonkontakt medan andra föredrar skriftlig information. Det senare underlättar då man kan kontrollera
vad som har diskuterats, genomförts eller vad vi har kommit överens om. Vi tar således nya tag och
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fortsätter att försöka hitta fungerande verktyg för detta samt förbättra dialogen under året som kommer.

Utbildning i medlemssystemet
Det är fortsatt stora problem att ansvarsposterna i lokalföreningarna inte alltid rapporteras in i
medlemssystemet (Föreningssupport) samt att respektive ansvarig inte kommer åt denna informationen.
Därför kommer distriktet via riksförbundet att genomföra utbildning i hanteringen av systemet så att alla
som arbetar i detta känner sig säkra och trygga och vet vad och hur de ska rapportera in data samt
förändringar.
Riksförbundet tillåter endast att en i varje förening och två i varje distrikt har inloggningsuppgifter, vilket
gör det tungrott i ideella organisationer. Den som har inloggningen idag får ombesörja all vidare
information till medlemmarna via medlemssystemet, vilket kan bli ett allt större arbete.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att fler ansvariga inom både förening och distrikt ska kunna få
inloggning till medlemssystemet.

Ansvarsposter
De som står som kontaktpersoner ska förmedla information vidare till föreningsstyrelsen/respektive
ansvarig. Slutligen måste de som är ansvariga börja återkoppla på informationen tillbaka till distriktet.
Det är viktigt att de som sitter på en ansvarsroll ska vara kontaktbara samt delaktiga. De som har
ansvarsposter och inte frekvent använder sin mail bör kanske lämna över ansvarsområdet till någon
annan? Det är som sagt viktigt att mailadresserna är aktiva och att någon bakom dem svarar på
utskickad information.

Återkoppla gärna till distriktet om ni är osäkra på hur ni ska fördela ansvarsposterna. Det är viktigt att alla
poster är försedda med namn i medlemssystemet.

Utbildningar och föreläsningar
Samtliga föreningar och dess medlemmar har framfört önskemål om ökade utbildningsinsatser inom i
stort sett samtliga områden oavsett om man är ny eller mer erfaren. Föreläsningar inom specifika
områden som tex drottningodling eller mer fördjupning efter grundkurs har efterfrågats. Ambitionen
under föregående år var att erbjuda fler digitala sådana men i realiteten har det planeringsmässigt varit
svårt och det är ständigt andra aktiviteter, undvikande av högsäsong när alla har som mest att göra,
semestrar eller privata angelägenheter som har försvårat detta.

Således är det viktigt att även respektive förening försöker ha aktiva personer som vill driva projekt,
genomföra utbildningar och hålla föreläsningar. Så länge som föreläsningarna genomförs digitalt är det
enkelt för andra föreningar att delta i dessa och därmed kan vi förhoppningsvis få till ett bredare utbud
gemensamt. För att få en större spridning är det bra om informationen publiceras på distriktets hemsida
och facebooksida. Distriktet kan vara behjälplig i att arrangera digitala föreläsningar om föreningarna inte
innehar denna kunskap.
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Stöd för utbildningar och föreläsningar
Vi har under de senaste åren sparat in på en hel del kostnader vilket gör att vi i nuläget har ett överskott i
kassan som vi kan nyttja för detta. Därför har vi under året avsatt 5.000 kr per förening i riktat stöd inom
utbildningar i hopp om att vi gemensamt kan få till fler sådana. Föreläsningen/aktiviteten ska dock vara
tillgäng för alla medlemmar i distriktet och informationen ska publiceras på distriktets hemsida. Är det
något väldigt specifikt område som kräver mer resurser kan även distriktet direkt finansiera sådana men
det behöver ändå vara inom vissa rimliga gränser där nyttan ständigt måste vägas mot insatsen samt
kostnaden.

Distriktet planerar dock två större föreläsningar under året. En är inom livsmedelshantering och hur man
ska planera inför byggnation av livsmedelsgodkänd lokal. Den andra är en fördjupning över hur man kan
planera växtligheten kring bigårdar för att skapa en gynnsam miljö för honungsbin, med fokus på
dragväxter. Vi hoppas att kunna genomföra dessa under våren.

Bi-fika
Dialog är trots allt det viktigaste för kunskapsutbyte där många av våra medlemmar har stor erfarenhet
och kunskap inom olika områden kring biodling. Således är återigen vår förhoppning att flera vill bidra
med sina kunskaper och ställa upp med ett kort anförande eller enklare föreläsning på vår “Bi-fika” som
återigen kommer att startas upp digitalt. Starten planeras till början av mars och har för avsikt att
genomföras måndagskvällar varannan vecka (jämna veckor). Bi-fika har varit en uppskattad aktivitet där
biodlare både inom och utanför Skaraborg har deltagit. Bredden på deltagare har varit stor; från
nybörjare, till de som varit biodlare i 30 år, till rena yrkesbiodlare. Alla har kunna lära av varandra och
många har knutit nya kontakter. Bi-fika är en öppen mötesplats och valet är fritt över vilka tillfällen man
vill delta och hur länge. I år skapar vi en planering där vi riktar in oss mot ett huvudämne i början på varje
tillfälle, därutöver är ordet fritt.

Det är mycket att tänka på som biodlare och en del moment genomförs enbart vid specifika tidpunkter
under året vilket gör att man lätt är för sent ute, har glömt hur man gör, eller att man är intresserad av att
lära sig alternativa metoder. Genom att ta upp ämnen som är aktuella inför eller under respektive period
så blir det både en påminnelse om vad det är dags att genomföra, samt ett stöd för den enskilde
biodlaren vilket gynnar oss alla. Sitter du på kunskap eller är inriktad på en viss typ av bin, bihållning
eller metodik och vill dela med dig av detta så kontakta oss så kan vi planera in en temakväll inom detta
ämne.

Riksförbundsstämma samt motioner
Under detta verksamhetsår sker ingen riksförbundsstämma eftersom dessa sker vartannat år.
Det ger oss dock tid att i god tid förbereda nya motioner och fundera på de bästa eller alternativa
lösningarna för dessa. Desto tidigare vi får in motioner, desto fler personer kan vara delaktiga och ge sin
syn på åtgärder. Fundera därför vilka frågor eller områden som just er förening vill lyfta samt kom ihåg att
även en enskild medlem kan lämna en motion. Vi ska försöka underlätta möjligheten till förslag genom
att implementera ett digitalt formulär vilket även underlättar administration samt hantering.
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Regler inom biodling
Det sker fortlöpande förändringar i regelverket och i takt med att vi får in information om detta försöker vi
att nå ut till medlemmarna för att informera om detta. I regel brukar förbundet skriva om detta i
bitidningen men det behövs även att både distriktet och föreningarna också har dialoger inom dessa
både för att förstärka och fördjupa informationsspridningen men också för att lyfta problemområden som
nya regler eventuellt även skapar. En regel blir som alltid meningslös om den inte fyller någon funktion,
går att efterleva eller helt enkelt ignoreras.

Det ställs löpande mer krav på den enskilde biodlaren och vi försöker även här att bistå med
informationsspridning för att alla medlemmar ska känna sig trygga med vad som gäller och vad som
förväntas av oss. Handboken i bihälsa är ett välkommet tillskott och denna kommer att vidareutvecklas
löpande med ännu mer information samt kompletteras med annat utbildningsmaterial eller fördjupningar.
Även rollen som tillsynsansvarig förändras och det gör att samspelet med dessa samt hur de kommer att
arbeta förändras med tiden. Vi följer denna utveckling och inväntar att myndigheterna själva klargör hur
dessa roller kommer att se ut samt fungera i framtiden.

Samarbete med andra föreningar
Det viktigaste för alla föreningar är att lära av varandra. Pandemiläget skapar visserligen begränsningar
men försök annars att hålla en löpande dialog samt besöka de föreningar som finns i er närhet för att se
hur deras verksamhet fungerar eller hur de valt att bedriva sin verksamhet. Även internt i många
föreningar är det flera nyckelpersoner som börjar bli till åren så passa på att försöka dokumentera ner
eller föra deras kunskap vidare till nästa generation så att kunskapen samt historiken inte går förlorad.

Distriktet finns också till hands och kan eventuellt hjälpa till eller ge råd vid olika behov eller
frågeställningar.

Årsmöte
Även årets möte sker online men inför nästa år hoppas vi på en fysisk träff och Lidköpings
Biodlarförening får således stå kvar som arrangör även för nästa år.

Vi ser återigen med spänning fram mot en ny biodlarsäsong med allt vad det innebär.
“And may the odds be ever in your favor!”
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