
 

 

 

 
                                                         
 
 
 

 
 

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, juni 2018 

 

Vilken sommar vi redan har fått uppleva i hela vårt avlånga land! Nu vill vi också ha regn, så att 

vi kan få en lång blomningssäsong till nytta för alla våra bin och all växtlighet.  

Nuvarande styrelse har nu varit verksamma i ett år från riksförbundsmötet 2017. En del av 

styrelsen har lång erfarenhet av arbetet i förbundsstyrelsen och andra är inne på sina två första år. 

Omläggningen från att ha våra riksförbundsmöten vartannat år har ur en rad olika aspekter varit 

väldigt bra, inte minst möjligheten för nya ledamöter att sätta sig in i vår omfattande verksamhet.  

Nedan följer några områden som vi vill förmedla var vi står just nu och som berördes vid 

förbundsstyrelsens senaste internatmötet i Mullsjö 26-27 maj. 

 

Förbundets verksamhet- ”halvtidsläget” 

Utifrån den liggande verksamhetsplanen genomförde förbundsstyrelsen en genomgång av planen 

för att bilda sig en uppfattning att arbetet fortskrider och att det som utlovats i planen är på gång 

att förverkligas. Utfallet kommer givetvis att redovisas på nästa års riksförbundsmöte.     

    

Medlemstillströmningen 

Tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt mycket god. Vi kan redan nu förmedla att vi för 

tionde året i rad kommer att öka vårt medlemsantal. För några veckor sedan anslöts sig den       

13 000:e medlemmen och det fortsätter fortfarande att ansluta sig nya medlemmar. I skrivande 

stund har vi passerat 13 200 medlemmar. 

 

Fullbokade utbildningar 

Som en direkt följd av den stora medlemstillströmningen, går vår utbildningsverksamhet på 

högvarv. Det rapporteras om många ”utsålda” utbildningar och att det varit nödvändigt att på 

flera orter dubblera kursverksamheten.  

 

Ny utbildningsansvarig 

Vi har nu slutfört vår rekryteringsprocess när det gäller att anställa en person som skall hålla 

ihop vår utbildningsverksamhet. Det blir Lennart Johansson, bosatt i Linköping och idag 

 

 



 

 

 

verksam inom Linköpings Biodlarförening, som kommer att ta denna stafettpinne. Vårt 

nuvarande utbildningsråd kommer även fortsättningsvis att vara delaktiga i denna verksamhet, 

men det är Lennart som skall vara vår operativa kraft och den som skall fortsätta vårt 

utvecklingsarbete. Lennart börjar sin anställning hos förbundet under augusti månad. 

 

Maj-Britt Järnvall, vår förbundsadministratör 

Många av er har säkert nåtts av nyheten att Maj-Britt för en tid sedan råkat ut för en allvarlig 

trafikolycka. Med anledning av detta rekryterar vi nu en vikarie som vi förhoppningsvis skall ha 

på plats i augusti. Vi på kansliet tänker framförallt på hur Maj-Britts rehabilitering skall 

fortskrida, men vi har också en tuff utmaning att få till alla olika rutiner som Maj-Britt haft 

ansvar för. Vi hoppas att alla i förbundet har en förståelse för att det kommer att ta en tid innan vi 

får olika delar i vår administration på plats igen, men det är givetvis vår yttersta ambition att så 

snart som möjligt kunna ge en fullgod service till hela vår organisation, i alla dess delar.         

  

Föreningarnas hemsidor ansluts nu succesivt till vår nya plattform  

Detta är en arbetsuppgift som tidigare låg på Maj-Britt och i dagsläget kan vi inte säga när vi kan 

stödja flera anslutningar, men vi arbetar på en lösning. Detta är en angelägen process och vi ser 

självklart mycket positivt på att flera föreningar gör ett aktivt val och ansluter sig.  

 

Jordbruksverkets nya föreskrifter om bihälsa 

I skrivande stund vet vi inte hur Jordbruksverkets kommande beslut kommer att gestalta sig och 

när ett eventuellt införande blir aktuellt. Styrelsen bevakar givetvis detta och därefter får vi 

besluta om hur vi skall handha ett eventuellt införande och vilken information, samt vilka 

utbildningsinsatser som behöver genomföras.   

 

Jubileumsgrupp, för jubileum 2019 

Gruppen har haft en första träff för att ta fram idéer om hur sammanslagningen av de två 

biodlarorganisationerna Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som startats 1897 och 

Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911, skall firas under 2019. Vi återkommer längre 

fram med gruppens förslag. 

 

Förbundets kommunikationsfrågor 

Våra olika kommunikationsfrågor har ett ökat intresse från många håll och aktualiseras också av 

att vår nya kommunikatör, Mia Karslvärd, har ett brinnande intresse för detta arbete. Aktuella 

frågor, som berördes vid internathelgen, inom kommunikationsområdet var:  

 

 



 

 

 

 Kommande pressreleaser 

Beslut är fattat att vi skall öka vår massmediala närvaro med flera pressreleaser inom olika 

ämnesområden. En del av dessa områden går att finna i våra ställningstaganden som vi har 

utlagt på vår hemsida, dvs det kan vara releaser inom tidigare välkända och kommunicerade 

områden. Upprepningar kommer att ske, inte minst mellan olika år. Till dessa kommer också 

releaser som kommer att fånga aktuella händelser, där vi anser att vi skall vara en röst. Följ 

med på vår hemsida och ta del av våra kommande releaser!   

 Hemsidan  

Har nu varit på banan i ett år. Trots att det gått ett år sedan den lanserades finns det många 

saker som vi tittar på och som vi anser att vi bör ändra på. Vår nya kommunikatör, Mia 

Karlsvärd har här många nya idéer och vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet. En 

hemsida omfattas av ett mycket stort material och det krävs insatser från många att ständigt 

hålla den uppdaterad. Vår uppmaning är därför att om du upptäcker något som verkar 

galet/bristfälligt eller inte verkar vara uppdaterat, vill vi gärna ha en hälsning om detta. Maila 

gärna in till oss, så kan vi ytterligare utveckla/förbättra vår hemsida! 

 Vår grafiska profil. 

Har nu några år på nacken och vi skall här försöka att göra en översyn av den under hösten, 

vilket givetvis inte innebär att allt kommer att göras om, utan det handlar om att göra en 

uppdatering. Det är också viktigt att vi tar fram en tydlighet hur vår profil skall användas och 

hur våra varumärken får nyttjas.  

 Podd-program 

De som varit inne och lyssnat på de program som vi under förra året tog fram har kanske 

hittat ett nytt intressant media? Vi kommer att gå vidare med inspelning av ytterligare 

program och vi kommer successivt att lansera dessa program under året. Följ med och 

bevaka lanseringen av dessa nya program. Vi flaggar upp nya program under nyheter på vår 

hemsida. 

 Forumet via vår hemsida 

Ett byte till ett nytt forum är nära förestående, där vår leverantör för vår nya hemsida 

kommer att leverera ett helt nytt forum, förhoppningsvis ett forum som har flera tilltalande 

funktioner. 

 Snapchat 

Vi funderar ständigt hur vi skall nå olika åldersgrupper för att på sikt säkerställa förbundets 

återväxt i förbundet och också hur vi kan sprida Biodlarnas olika budskap till yngre 

årgångarna. Vi kommer därför under året testa Snapchat, som idag är ett socialt media som 

växer och där många yngre personer deltar. 

 Kommunikationspolicyn 

Policyn syftar till att vi vill att många skall uttala sig gentemot massmedia, inte bara den 

centrala nivån. Regeln är att uttala sig så länge man känner att man behärskar och har ett svar 



 

 

 

i olika frågeställningar. Förbundet tog fram en policy för detta ändamål för några år sedan 

och det är nu dags att göra en översyn.  

 

Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Det har väl inte undgått någon att GDPR, från 25 maj är infört. Hela vår organisation har att 

förhålla sig till detta.  

 

Medlemsundersökning hösten 2018 

Vi kommer att genomföra en ny medlemsenkät under hösten, enligt samma modell som 2016, 

men där vi frågar på lite andra saker än förra gången. Enkäten ger oss en uppfattning om hur våra 

medlemmar tänker i olika frågor i förbundet och detta ger oss ett värdefullt faktaunderlag.   

 

Biodlingskonferenser  

I höst gör vi nedslag med konferenser i Dalarna och Skåne.  Därefter börjar arbetet mot att 

planera de kommande åren, dvs de vi har för avsikt att genomföra from hösten 2019.  

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens internatmöte i september.  

Styrelse och personal vill passa på och önska alla en härlig fortsättning på sommaren och 

förhoppningar om en lyckosam biodling.  

 

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.  


