
 
 

 
   
 
 
 

 

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, mars 2019 

 
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som 
bla berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte i Skänninge 1-2 mars. 

 

Antalet medlemmar 

Det mesta talar för att medlemstillströmningen fortsätter och i skrivande stund ligger vi på ett 
högre antal anslutna medlemmar, jämfört med förra året. Det skulle förvåna förbundsstyrelsen 
om vi inte bryter igenom nivån 14 000 medlemmar innan sommaren. 

 

Bokslutet för 2018 

Vi är nästan i mål när det gäller alla olika delar i bokslutet och förbundet står fortsatt på en stabil 
ekonomisk grund, även om vi för 2018 landar på ett underskott. Ett underskott som vi kan täcka 
med tidigare gjorde avsättningar. 

 

Biodlingskonferenser 2019 

Planeringen är nu klar vad avser 2019. 

Under vårterminen blir det fyra konferenser. Under mars träffas vi i Uppsala och i Örebro. I april 
blir det Småland, Lessebo och Ljungby. 

Under hösten har vi planerat för fyra träffar, Östersund, Härnösand, Karlstad och Trollhättan. Vi 
hoppas som vanligt att många av våra medlemmar anmäler sig, för att där ha möjlighet att träffas 
och utbyta åsikter. Innan sommaren planerar vi för ytterligare konferenser under 2020.  

  

Planering av vårt kommande RFM i april 2019 

Just nu är vi inne i slutfasen av att få ihop allt till vårt kommande riksförbundsmöte i Linköping 
6-7 april. Vi har fått in totalt 11 motioner, varav 7 av dessa är ”fullgångna”, dvs behandlas vid 
RFM. Tveka aldrig att förutom motionsrätten skicka in enskilda skrivningar till förbundet i 
ämnen som ni vill att vi förklarar eller ta ställning till, med andra ord behöver man inte avvakta 
med frågor eller idéer till enbart de år som vi har ett RFM.  
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Ny ”ommöblering” på kansliet 

Vår vikarierande förbundsadministratör på kansliet, Madeleine Lindkvist, kommer att sluta sin 
anställning sista mars, vilket vi givetvis beklagar. Vi hoppas och vet att hon inte slutar för att 
arbetsplatsen inte varit tillräckligt stimulerande, utan anledningen är att Madde fått en 
tillsvidareanställning på heltid. From 25 februari har vi inlett en överlämning av 
förbundsadministratörens arbetsuppgifter till Fia Alfsdotter, som kommer att axla Maddes 
arbetsuppgifter. Fias anställning är på 75% och sträcker sig till sista december i år. Vi hälsar Fia 
välkommen till vårt stolta förbund och hoppas att både förbundet och Fia skall trivas med 
varandra!  

 

Ny layout på vår tidning  

Som alla lagt märke har vi gjort en sk omgörning av vår högt uppskattade tidning. Utformningen 
har balanserats mot olika kostnader som är förknippade med en tidning. Vi har fått ett stort och 
positivt gensvar på de förändringar som är genomförda och hoppas att tidningen skall fortsätta att 
vara en viktig del i förbundets totala kommunikation. Vi får också mycket bra konstruktiva 
förslag på innehåll och utformning, vilket vi är tacksamma över. 

 

Jubiléet 2019 

Genom bla omgörningen av tidningen inledde förbundet firande av beslutet om samgående, som 
skedde 1919. Förbundet kommer på olika sätt att fortsätta uppmärksamma jubiléet under det 
kommande året. Vi har redan publicerat intressanta artiklar i Bitidningen, som speglar förbundet 
under tiden från samgåendet och fram till våra dagar. Vår officiella ”firardag” är 31 augusti 
2019. Läs och följ jubiléet i vår tidning! 

 

Förbundets överklagande av kemikalieinspektionens beslut att tillåta 
betodlarna att använda en förbjuden neonikotinoid för sina 
sockerbetsodlingar. 

Det har väl inte undgått så många att förbundet tagit ställning i denna, principiellt viktiga fråga 
och överklagat kemikalieinspektionens beslut att ge en sk nöddispens under 2019. Följ 
fortsättning på vår hemsida och i kommande artiklar i Bitidningen.  

 

De nya reglerna/föreskrifterna om amerikansk yngelröta, varroakvalster och 
trakékvalster. 
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Nu när biodlingssäsongen snart drar igång kommer tillämpningen av Jordbruksverkets nya 
föreskrifter att testas och då får vi praktiskt hantera de ändringar som tillkommit. I närtid 
kommer Jordbruksverket på sin hemsida att publicera kartor med skydds- och 
övervakningsområden. Då blir det tydligt var det kommer att kvarstå krav på besiktningar och 
var det inte krävs besiktning för att flytta bisamhällen. För biodlare gäller att hålla sig 
uppdaterad, var dessa områden är. Är man osäker på vilka begränsningar som gäller hänvisar vi 
att noggrant läsa Jordbruksverkets artiklar i Bitidningen, informera sig på Jordbruksverkets 
hemsida, samt kontakta tillsynsmannen för råd och stöd i att göra rätt. Vi försöker också 
fortlöpande publicera förklarande fakta på vår hemsida.  

 

Rationell biodling 

Förbundet har i dagarna tagit fram ett material som handlar om hur du som biodlare kan 
expandera din verksamhet. Vi kommer under våren och under 2019, testa detta material och vi 
kommer att söka olika vägar för att kunna sprida detta till många av våra biodlare. Vi hoppas och 
tror att detta material skall inspirera flera att växa och ta klivet från kanske 10 samhällen till 
40-60. Framtagandet är ett led i att vi skall tillhandahålla ett attraktivt ”smörgårdsbord” för de 
som vill växa, ett erbjudande som från förbundet skall vara av en långsiktig karaktär. 

 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i maj 2019.  

 

 

 

Skänninge 2019-03-11 

 

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.  
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