Välkomna till Biodlardagen 2020
Söndag 25 oktober kl. 10:00-13:00 via Zoom
Även i år ska det hållas en Biodlardag i oktober!
Under rådande omständigheter kommer den att äga rum via nätet och mötestjänsten Zoom.
Vi har hunnit samla erfarenheter med detta sätt att träffas och hålla möten – och vi är allt fler
som tycker att det fungerar riktigt bra.
Naturligtvis hade det varit ännu trevligare att mötas ”på riktigt”, gå runt bland många andra
biodlare, prata med alla och äta tillsammans. Men vi får göra det bästa av situationen. En
fördel är ju att ingen behöver köra hemifrån i ottan för att komma till årets Biodlardag.
Vi hoppas därför många av er medlemmar i hela distriktet vill ansluta på detta lite annorlunda
sätt.
Program:
Föredrag och samtal
Vi har bjudit in bihälsokonsulenten Björn Gustavsson till en halvdag om bl. a.
Jordbruksverkets syn på bihållning:
 Nya djurhållningsregler (nya EU-regler som träder i kraft 2021)
 Hur ser JV på bitillsyningsmännen
 Konkurrens mellan honungsbin och vilda bin/insekter
 Bihälsa
Föreläsning varvas med gruppdiskussioner och möjlighet att ställa frågor till Björn.
Distriktet informerar
Kommande aktiviteter i distriktet och aktuellt från SBR.

Vad behöver du för att delta?
Du behöver helst en dator med internetanslutning. Gärna kamera. Mobiltelefon fungerar, men
det brukar vara lättare att lyssna, se och delta i diskussionerna när man sitter vid en dator.
Alla som anmäler sig kommer att få ett mejl en vecka före Biodlardagen. Det kommer att
innehålla den länk och lösenord som ni behöver för att komma till Biodlardagen. Mejlet
kommer också att innehålla en enkel lathund för hur man gör för att komma in.

Medverkande:
Björn Gustavsson arbetar med kompetensutveckling inom biologisk mångfald på
Jordbruksverket. Pollineringsfrågor och bihälsa är hans spetsområden. Björn var med och
arrangerade konferensen ”Honungsbin och vilda pollinerare – finns det mat åt alla?”
Styrelsen för Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt.
Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan eftersom antalet platser i Zoom är
begränsat. Skulle du få förhinder glöm inte att meddela så att någon annan kan få din plats.
Anmäl dig senast 10 oktober https://forms.gle/quP1U2CeboqtUzaaA

Har du frågor? Kontakta kerstin.namuth@gmail.com eller ann-britt@carlssonsbi.se.

Biodlardagen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

