
Protokoll styrelsemöte Dalarnas Biodlardistrikt tisdag den 20 
augusti  2019. Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Borlänge

Närvarande: Mats Norell Hedemora, Christer Ställberg Ludvika, Inge Skog Vika, 
Ingela Eriksson Malung, Karin Backman Leksand, Lotta Moraeus Ovansiljan Orsa, 
Karin Haby  Folkare,  Jan –Erik Westlund Rättvik, Maria Ivarsgård Tuna –Borlänge, 
Kjell Åke Ekström Svärdsjö-Enviken

Ej närvarande Jessika Skye Hedemora, Lars  Sjölin Bihälsosamordnare 
Säterbygden

§1 Mötets öppnande

Ordförande Mats Norell hälsar välkomna.

§ 2 Val av justerare

Christer Ställberg :  chstallberg@gmail.com

§3 Godkännande av dagordning

 ja

§ 4  Godkännande av kallelse

ja

§ 5 Samtycke till behandling av personuppgifter

Ordförande har inte fått någon respons från förbundet.  Karin tror att det kommit 
ut på hemsidan.  De skulle arbeta vidare med detta. 

§ 6 Föregående protokoll

Distriktsprotokollet från 4/6.   Karin läser upp det för styrelsen.

§ 7 Årsmötesprotokoll.  

Fortfarande oklart vilken lokal årsmötet ska vara i.

§ 8  Kurser. 

Allergiföreläsning  med läkaren Lars Hagman. Lördagen den 21 /9 kl 14.00  Lokal:
aulan på Stiernhöksgymnasiet Rättvik. Anmälan till Lotta senast 9 september. 
Fika kommer att finnas till självkostnadspris. Distriktet bekostar en Rättvikshäst 
som gåva och tack för att han ställer upp.  Lotta fixar en häst. Inge styr upp ev. 
reseräkning till föreläsaren Lars Hagman. 

§ 9 Föredrag med Preben i Grangärde. 

Lördagen den 31 augusti 10-15 i Sockenstugan.  Vi i distriktet kommer antagligen
att få en räkning när det gäller lokalhyran. Ifjol gick det på 1800 kr. 

§ 10 Länsstyrelsens  integrationsprojekt för nyanlända. 



Som distrikt har vi inget emot en sådan här aktivitet. Det gäller biodlare från 
andra länder.  Ringt till Lotta M . Lotta bollade över detta till rektor för 
vuxenutbildningen för Stjernhöks. Man kan söka pengar till en sådan här 
utbildning före den 15 september.  Lite snävt med tiden för att ordna med hela 
kursförberedelserna. En kombo av Sfi för nyanlända och asylsökande. 
Migrationsverket kan betala för 75 % av kostnaden för en sådan aktivitet. 
Länsstyrelsen kan också bidra med en del och där kan man söka medel under 
perioden 20/8-20/9.  Yrkesakademin har redan utvecklat en ordlista på andra 
språk vilket naturligtvis är bra.  Stjernhöksskolan tar med sig detta som en ev. 
vidareutveckling av Sfi utbildningen.  Distriktet har bollat idéen vidare, det är 
inget som distriktet kan driva.  

Kan detta vara något att berätta om på årsmötet?

§ 11 Vad händer i lokalavdelningarna 

Inge berättar att de har bigårdsmöte en gång i månaden ganska få besökande i 
år.  Inge berättar om en medlem som kanske fått cementhonung 
( granlushonung). Gråaktig , inte så god och nästan omöjlig att slunga.

Jan Erik Rättvik 

Lotta M , Ovansiljan berättar att det haft medlemsmöte ca 25 personer kom.

Karin Habo berättar om månadsmöten under sommaren maj-september. 
Skördefesten brukar vara den sista träffen. Rätt mycket folk. Roligt!  31 augusti 
Avesta 100 år sammanfaller med vårt 100 årsjubileum

Leksand:  månadsmöten fram till oktober. Mycket folk.

Borlänge 120 årsjubileum Julia som ljuter sina egna mellanväggar visade detta 
och sin bipaviljong. 

Medlemsmöten  ca 25 medlemmar 15 kom. Bra uppslutning.  Tipspromenad. Av 
10 som gått kurs har 7 börjat biodling. Jättebra. 

Christer Ställberg  berättar medlemsmötena på hemmaplan där det varit prat om
bin, tipspromend. Dan Anderson-veckan där man sålt honung och visat bin. Gjort 
många avläggare i år. Besökt biodlare som berättade om en medlem som 
flyttade sina bin på vintern. Besökt Åke Flood vilket tog en hel dag, intressant.

Hedemora har inte haft någon aktivitet.

 P4´s Stefan Ubbesen har intervjuat vår ordförande  Kul och bra reklam! Kolla 
om det går att lyssna igen för de som vill.  

§ 12 Övriga frågor. 

Distriktet firar inte 100 –års jubiléet med något speciellt event.  Det händer lite 
olika saker i lokalföreningarna. 

Har vi något förslag på föreläsare till årsmötet:



Mjölksyreprojekt. VSH projektet. Forskare vid SLU. Åke Flod kan berätta om 
drottningodling.  Karin frågar om Åke ställer upp. 

Ny på länsstyrelsen Anna Rönnow  010-2250512 handläggare biodlingsärende 
vår nya Gunilla.  Kvalitetsmöte i Skänninge 12-13 oktober Maria åker dit.  
Webutbildningar är på gång när det gäller honungskvalité.  I de sociala medierna 
florerar mycket snack om falsk honung vilket kan vara/bli problematiskt. Slingan 
måste ut på de sociala medierna för att möta de frågor som kan uppstå.  Hur 
göra slingan starkare?!

Vi i styrelsen bör kanske åka ut till distriktens årsmöten.  Styrelsen består dock 
av distriktets lokalavdelningars ordföranden så det är kanske inte aktuellt. Falun 
har valt att inte delta i styrelsen.  

Årsmöten: i Ovansiljan 16 november, likaså i Vika.

§ 13 Nästa styrelsemöte

5 / 11 kl 18.00  samma lokal som nu.

§ 14 Avslutning

Justerare Krister Sällberg Vid pennan Ingela 
Eriksson


