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Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, september 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 14 september i Skänninge.  

 

Full fart framåt 

Efter en lång sommar känner vi alla, att tiden rusar iväg. Nu har förbundsstyrelsen haft sitt första 
”välmatade” styrelsemötet efter sommaruppehållet.  

 
Kommittéerna och råden 
 
Rent organisatoriskt är dessa på plats och verksamheten övergår nu i att utveckla varje 
ämnesområde.  Styrelsen har lagt ner ett stort arbete och mycket kraft att starta upp arbetet inom 
kommittéerna. Har du funderingar eller frågeställningar inom ett specifikt ämnesområde 
kontakta de personer som finns i kommittéerna och i råden (se mer på förbundets hemsida under  
https://www.biodlarna.se/kontakt/kommitteer-intressebevakning-arbetsgrupper/ ). 
 
 
Utbildningsfrågor 
 
Utbildningsfrågorna står givetvis, som vanligt, i centrum för arbetet inom förbundet. Vi kan 
definitivt kalla oss för en mycket aktiv utbildningsorganisation, där dessa frågor för förbundet 
framåt. På försommaren genomförde kommittén för näringsbiodling ett prov med webbsändning, 
vad avser utbildningsmaterialet ”Rationell biodling”. Gensvaret har varit mycket positivt och vi 
tror att denna form av utbildning och kunskapsförmedling kommer att bli ett verkningsfullt 
verktyg för att förmedla kunskaper till våra medlemmar. Planering pågår för att nu under hösten 
upprepa en ny webbsändning, inom ”Rationell biodling. Bevaka när vi flaggar upp den nya 
sändningen!   
 
Vi hoppas att den nya webbsända tekniken kommer att kunna användas, inom hela vårt 
utbildningsområde.   
       
I våra enkäter hamnar alltid bihälsa högst upp på önskelistan över utbildningar som våra 
medlemmar vill ha. Vi kommer här att ta fram ett helt nytt utbildningsmaterial. 
 

 

 

https://www.biodlarna.se/kontakt/kommitteer-intressebevakning-arbetsgrupper/
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Två drottningodlings-seminarier genomfördes i våras och här funderar kommittén för biavel hur 
detta skall bli ett rullande/återkommande erbjudande.  
 

Antalet medlemmar 

Alla känner till att det är många som vill börja med biodling, just nu! I maj skrev vi om att vi 
hade passerat 14 500 medlemmar och när vi skriver detta i september, har vi med bred marginal 
passerat 15 000 medlemmar. Vår snabba ökning medför, som alla förstår, olika saker för 
förbundet. Positivt givetvis att vi blir fler och att trenden med biodling håller i sig. Det innebär 
däremot också en hel del arbete/påfrestningar för alla våra föreningar, som skall ta hand om alla 
nybörjare. Den övergripande utmaningen är att behålla så många som möjligt, dvs i många fall 
övertyga nytillkomna att biodling är något att satsa på under lång tid, inte bara under något 
enstaka år.  Omhändertagandet i den lokala föreningen är självklart helt avgörande, för hur man 
skall uppfatta förbundet. Här gäller också för distrikten och inte minst för den centrala nivån att 
fundera vad man kan bidra med, för att på ett långsiktigt sätt stödja våra lokalföreningar.  

På central nivå kommer vi då alltid osökt in på vår ständigt växande utbildningssida som en 
avgörande del i att göra ämnesområdet fortsatt intressant. Det är därför som vi nu kraftsamlar 
kring dessa frågor och här blir samspelet mellan alla delar i vårt förbund avgörande.  

  
Samspelet/dialogen mellan central nivå, distrikten och våra föreningar  

 
Från central nivå kommer vi att bli mer frekventa i att arbeta via de som är utsedda som 
ansvariga/samordnare inom olika ämnesområden inom distrikten och sedan har vi förhoppningar 
om att distrikten i sin tur arbetar vidare mot sina föreningar. Det är så vår organisatoriska 
uppbyggnad ser ut och skall fungera. 
 
 
Förbundets styrande dokument  
 
Med jämna mellanrum gör vi en översyn av våra styrande dokument, dvs dokument som 
förbundsstyrelsen beslutar och förfogar över. Det ”normala” tidsintervallet på denna översyn 
ligger på att genomföra en översyn vart annat år. Dessa dokument vägleder förbundet i en 
korrekt hantering av våra interna rutiner. Varje genomgång innebär mindre justeringar, tillägg 
och förändringar, allt för att vi skall hantera förbundet på ett förankrat och regelrätt sätt. Vi är 
helt transparanta med dessa dokument och de läggs alltid ut på vår hemsida, för att alla inom 
förbundet skall ha möjlighet att ta del och kunna ha en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
vår administration.   

Följande dokument är nu reviderade: 
 

• Arbetsordningen 
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• Delegationsordningen 
• Resereglementet 
• Kommunikationspolicyn 

 
 
Våra ställningstaganden, förbundets lilla ”röda”. 
 
Detta benämndes tidigare för kommunikationsplan, men har nu växlat namn till ”Förbundets 
ställningstaganden”. Här har förbundsstyrelsen utryckt en uppfattning vad vi som förbund anser i 
olika frågor. Just nu i skrivande stund har vi 24 ”ämnen/rubriker” där vi har ett framarbetat 
ställningstagande. De två senaste rubrikerna, där vi tagit fram en uppfattning är:  

• Bidöden 
• Årets honungsskörd 

Dessa två frågor är mycket frekvent förekommande från journalister. 
 
En av tankarna med dessa ställningstaganden är att de skall vara till hjälp när vi kommunicerar 
med journalister och andra som kontaktar oss för att lyssna av vår uppfattning i olika 
frågeställningar. Kombinera kommunikationspolicyn och ställningstaganden, så bildar detta en 
bra grund att stå på vid vår externa kommunikation. Vi vill att ni tar aktiv del och bidrar i vår 
kommunikation!          
 
 
Jubileumsaktiviteten 
 
Våra olika aktiviteter runt om i landet kommer att speglas i vårt kommande nummer av 
Bitidningen. På många håll har vi nått uppmärksamhet och vi kan alla sträcka på oss när vi 
tänker på vilka stolta traditioner som vi är bärare av! 
 
Traditionerna ska vi vara stolta över, men det är också utomordentligt viktigt att vi omprövar 
tidigare sanningar, dvs tänker nytt. Kan vi kombinera det traditionsbundna med ett nytänkande, 
är förbundsstyrelsen övertygade om att de kommande 100 åren ser ljusa ut!     
 
 
Biodlingskonferenser  
Som vi tidigare meddelat fortsätter våra aktiviteter med lokala konferenser i vårt avlånga land. 
Följande platser kommer vi att ha konferenser på under hösten: 

• Östersund 5 oktober 
• Härnösand 6 oktober 
• Karlstad 26 oktober 
• Trollhättan 27 oktober 
 
Planering av vårterminen 2020 pågår, där vår ambition är att komma ut på fyra platser, där vi 
inte varit tidigare. 
 
I november beslutar vi om hösten 2020. Det är viktigt att vi rullar detta med en relativt lång 
framförhållning, så att lokaler, föreläsare och marknadsföring av dagarna kan göras i god tid.  
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Träff med våra distriktsordföringar hösten 2020 
 
I samband med att vi gjorde om stadgarna till att ha riksförbundsmöten vartannat år, påpekade vi 
att vi skulle träffa företrädare för distrikten i samma eller större omfattning. I linje med denna 
inriktning bjuder vi redan nu in våra distriktsordföringar till en träff i Skänninge 17 - 18 oktober 
2020. Vi återkommer givetvis med programförslag, men vi ser också fram emot att få förslag 
från våra distrikt på viktiga frågeställningar, som vi behöver diskutera och ventilera.      
 
 
Budgetarbetet gällande 2020. 
 
Vid ordinarie riksförbundsmöte fastställer ombuden kommande budget, för innevarande och 
nästkommande år. Förbundsstyrelsen ser sedan över förutsättningar och eventuella ändringar 
inför det kommande året. Detta arbete är nu igångsatt och vi räknar med att en budget skall 
beslutas vid styrelsens möte i december.    
    
 
Medlemssystemet 
 
Medlemssystemet är i ständig utveckling och med Föreningssupport, som är vår leverantör, har 
vi kontinuerligt en bra dialog. Nu närmast arbetar vi med att systemet skall kunna hantera sk 
vänmedlemskap, dvs de medlemmar som är fullbetalande i en förening men som även vill vara 
medlem i ytterligare förening. För att det ska vara förenligt med GDPR måste dessa kunna 
hanteras i vårt system. 
 
Förändring av honungsbedömningen 
 
Vid de två senaste riksförbundsmötena har det givits mandat att gå vidare med förbundets 
kvalitetsfrågor, där honungsbedömningen är en viktig och central del i detta arbete. Kommittén 
för kvalitetsfrågor hanterar denna fråga. I linje med detta uppdrag har kommittén kallat 
distriktens kvalitetssamordnare till ett möte i Skänninge 12 - 13 oktober, där förhoppningsvis de 
sista delarna i en ny honungsbedömning skall formeras. Intentionerna är att den nya 
bedömningen skall implementeras till säsongen 2020. Här kommer vi att mobilisera hela vår 
organisation i denna förändring, genom att både distrikt och föreningar kommer att involveras i 
utbildningsinsatserna.   
 

   
Etiketter – utvecklingsområde 
 
I samband med våra intentioner om en förändrad honungsbedömning tangerar denna förändring 
våra medlemmars möjligheter att nyttja våra varumärken och det som vi förknippar med att 
beställa förbundets etiketter.  Våra diskussioner/inriktning är att fler skall nyttja vårt starka 
varumärke. Vid vår senaste medlemsundersökning såg vi att det finns ett tydligt intresse för mer 
individuellt utformade etiketter. 
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Försäkringsfrågor 
 
Våra medlemmar råkar tid till annan ut för olika saker som gör att man lider ekonomisk skada i 
sin biodling, varför försäkringslösningar är intressanta ur ett medlemsperspektiv. Pga en ny 
lagstiftning när det gäller vem som kan/får förmedla försäkringar, kunde förbundet inte fortsätta 
att vara ombud och fortsätta att sälja försäkringar avseende amerikansk yngelröta. Här är det 
uppenbart att vi så snabbt som möjligt vill komma tillbaka och kunna erbjuda detta. I vidare 
bemärkelse finns det också intresse av en mer omfattande biodlarförsäkring, där en sådan 
försäkring skulle kunna täcka exempelvis stölder och skadegörelse. Vi har också stöd i detta 
arbete, från vår senaste medlemsundersökning. Vi arbetar vidare med dessa frågor och hoppas 
kunna presentera olika alternativa nivåer av försäkringar, där våra medlemmar får ta ställning till 
om det är ekonomiskt försvarbart att teckna ett försäkringsskydd. Vår grundinställning är att 
medlemmen skall ta ställning och förbundet tar fram alternativ. Vi presenterar, våra medlemmar 
väljer.          
 
 

Nästa nyhetsbrev 

Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i december 2019.  
 
 
Bästa hösthälsningar från förbundsstyrelsen!   
 
Skänninge 2019-09-24 

      
Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.   
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