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Distriktsinformation från förbundet vid årsmötena 2019  

 
 

• Fortsatt stark medlemsutveckling. Det har väl inte undgått 

någon att förbundet haft en extrem medlemstillströmning, där vi 

under 2018 ökade vårt totala medlemsantal med dryga tusen 

medlemmar. Vår utmaning är givetvis att behålla så många som 

möjligt och den bästa vägen är att vi tillsammans erbjuder en bra 

verksamhet, bestående av attraktiva aktiviteter, samt delar med 

oss av våra samlade kunskaper.  

 

• Våra utbildningsinsatser. Som alla säkert noterat har vi 

förstärkt vår utbildningssida med en tjänst på 50%. Ambitionen 

är att rulla ut nytt material inom olika ämnesområden. Vår 

inriktning är att succesivt komplettera vår etablerade 

utbildningsstruktur med flera ämnen, som bla syftar till att mer 

erfarna biodlare kan utveckla sig inom sin biodling. Vi är 

övertygade om att vidareutbildningar är ett medel att göra 

biodlingen mer intressant under en längre tidsperiod, vilket 

förhoppningsvis bidrar till ett fortsatt medlemskap inom 

förbundet och ökade kunskaper. 

 

• Kurskatalog. Vi har under flera år pratat om betydelsen av att 

förbundet administrerar en rikstäckande kurskatalog, som syftar 

till att olika intressenter av biodling skall ha tillgång till ett 

samlat kursutbud, inom biodlarsverige. Målsättning är att alla 

aktörer, dvs inte bara utbildningar som sker i förbundets regi, 

skall ges tillträde att ”marknadsföra” olika utbildningar och att 

detta skall ge möjligheter för alla att kunna anmäla sig till 

specifika utbildningar. Målet är att det skall vara naturligt att 

”flagga upp” om att en utbildning arrangeras, så att många har 

möjlighet att söka efterfrågad utbildning.    

 

• Föreningarnas hemsidor. Det finns fortfarande många 

föreningar som inte är anslutna till förbundets gemensamma 

plattform! Vi står till tjänst för att hjälpa er igång och dessutom 

finns det ytterligare hjälp att få inom de flesta distrikt. Kontakta 

Leo de Geer, leo.degeer@biodlarna.se , 070-591 59 87,  i 
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förbundsstyrelsen för hjälp vid anslutning. Samma support 

kommer att finnas på kansliet längre fram.  

 

• Nyhetsbevakningen på hemsidan. Förbundet lägger 

kontinuerligt ut nyheter som är hämtade från tidningar runt om i 

landet. Tyvärr är det numera många tidningar som kräver att man 

är prenumerant på deras digitala tidningar, för att kunna nå 

aktuella artiklar, vilket gör att vi inte har möjlighet att lägga ut 

allt som publiceras. Trots dessa begränsningar har vi ändå 

möjlighet att lägga ut en hel del intressanta artiklar. Tanken är 

också att förbundet i högre utsträckning skall publicera egna 

nyheter på vår hemsida. Vår kommunikatör kommer att vara 

drivande i denna utveckling. 

 

• Pressreleaser. Vår ambition är att vara betydligt mer frekventa 

vad gäller att lägga ut egna pressmeddelanden i framtiden. Under 

2018 har vi redan ökat antalet releaser, där målsättningen är att 

vi skall synas och höras i media-bruset. Blir ni tillfrågade om att 

ställa upp på intervjuer, gör det! Svara på det som ni kan svara, 

med inriktningen att marknadsföra vårt intressanta ämnesområde 

och vårt stolta förbund. Ta också hjälp av vår kommunikatör, 

samt våra styrande dokument, kommunikationsplanen som 

innehåller en rad olika ställningstagande i väsentliga frågor och 

vår kommunikationspolicy.     

 

• Ansvariga inom distrikten inom olika specialområden. Även 

om det inom vissa ämnesområden kan verka som att det inte 

händer så mycket, är det viktigt att distrikten kontinuerligt gör 

uppdateringar på de som vi från centralt håll har behov av att ha  

kontakt med. Följande ansvarsområden ser vi med fördel att det 

finns kontaktpersoner inom varje distrikt: 

o Utbildning 

o Kvalitet 

o Bihälsa 

o Avel (VSH) 

o Näringsbiodling 

o Webb 

o Skadegörelse 

 

• Kvalitetsområdet ett fokusområde. På uppdrag av 

riksförbundsmötet 2017, har det skett ett arbete inom 

kvalitetssidan, vilket kommer att presenteras vid 

riksförbundsmötet (RFM) i april 2019.  I dagsläget vet vi inte hur 
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förslaget och tankarna kommer att tas emot av ombuden, men 

skulle det bli tummen upp kommer det att innebära en hel del 

arbete, både inom utbildnings- och kvalitetssidan, där det 

kommer att krävas en relativt omfattande implementering inom 

hela förbundet. Vi hoppas att föreslagna förändringar på ett 

positivt sätt skall förstärka vårt viktiga kvalitetsarbete.   

    

• Biodlingskonferenser. Just nu pågår planering för ett antal 

biodlingskonferenser under 2019.  Följande orter och dagar är 

planerade för 2019: 

 

o Uppsala, 23 mars (annons Bitidningen, mars) 

o Örebro, 24 mars (annons Bitidningen, mars) 

o Lessebo, april (annons Bitidningen, april) 

o Ljungby, april (annons Bitidningen, april) 

o Östersund, oktober (annons Bitidningen, september) 

o Sundsvall el alternativ plats, oktober (annons Bitidningen, 

september)  

o Karlstad, 26 oktober (annons Bitidningen, september) 

o Trollhättan, 27 oktober (annons Bitidningen, september) 

 

Ambitionen är att med jämna mellanrum täcka in hela landet och 

att istället för att våra medlemmar åker långa sträckor, kommer 

föredragshållarna ut till intresserade biodlare. Konferenserna är 

också utmärkta mötesplatser och skapar möjligheter för en 

värdefull dialog. Våra centrala slutsatser, är att denna typ av 

aktiviteter tillhör förbundets allra mest prioriterade delar.      

 

• Medlemsundersökningen hösten 2018. I år kan vi, förutom den 

övergripande förbundsnivån, presentera undersökningen 

nedbruten på varje enskilt distrikt. Vi ser detta som ett led i att 

göra undersökningen mer intressant, för alla våra distrikt. 

Materialet är relativt omfattande, men även om det är omfattande 

hade det varit intressant att ytterligare ställa kompletterande 

frågor inom specifika ämnesområden. Vi har dock att balansera 

detta mot att det inte får vara för tidskrävande att besvara en 

enkät. Ambitionen är att kunna komma tillbaka i framtida 

undersökningar och där återigen nå höga svarssiffror. 

En ytterligare tanke är att undersöka/lyssna med alla distrikt om 

det ur ett distriktsperspektiv finns några specifika frågor man är 

intresserad av till kommande undersökning, som vi planerar att 
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genomföra 2020. Frågan kommer att ställas med en viss 

reservation, då vi också får beakta att undersökningen inte får 

göras alltför omfattande. Vi vill ändå redan nu flagga upp att vi 

kommer att ställa denna fråga till våra distrikt. Ett stort tack till 

alla som medverkat i vår genomförda undersökning! 

• 100-års jubiléet 2019. Förbundet kommer på olika sätt att 

uppmärksamma jubiléet under det kommande året. Bla kommer 

det att märkas genom Bitidningen, där vi kommer att spegla 

förbundet under 100 år, genom flera artiklar. Sedan är det upp till 

våra föreningar och distrikt, att uppmärksamma detta i slutet på 

augusti. Självklart går det att inom vissa geografier samverka i 

denna aktivitet. Vår officiella ”firardag” är 31 augusti 2019. Läs 

och följ jubiléet i vår tidning och på vår hemsida. 

• De nya föreskrifterna. Jordbruksverket har, som alla vet, under 

hösten beslutat att införa nya föreskrifter under 2019. Förbundet 

kommer på olika sätt att följa upp införandet och fortsätta vår 

bevakning, samt förmedla hur tillämpningen utvecklar sig. Vi 

kommer inom kort att presentera frågor och svar på vår hemsida. 

Ta del av detta när det läggs ut! 

 

• Apiscandia i Göteborg. Förbundet kommer att delta genom att 

ha en monter, där vi har möjlighet att träffa våra medlemmar. För 

närmare information gå in på Apiscandias hemsida,  

www.apiscandia.se.  

 

• Motionsarbetet. Det är viktigt att distriktet levererar sina 

yttrande till kansliet, senaste den 20 februari. Detta gäller 

enskilda framlagda motioner och motioner från föreningarna. 

Även distriktens egna motioner skall också skickas in till 

kansliet, senast samma datum. Låt oss hålla oss till dessa 

formkrav, så att vi kan få några motioner att behandla vid det 

kommande RFM!  

 

• Ombud till RFM. Distrikten skall varje år utse ombud och 

ersättare till ombuden (även de år som det inte är ett ordinarie 

RFM). Antalet ombud baseras på antalet medlemmar/distrikt 

31/12 2018. Säkerställ att utsedda ombud är medlemmar. 

Observera att de namn som finns noterade i medlemssystemet 

som ombud/ersättare är de som gäller och att det är de som 

http://www.apiscandia.se/
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kommer att bli kallade till RFM. Efter distriktens årsmöten är det 

viktigt att rapportera in förtroendevalen till kansliet. 

Inrapportering görs enklast direkt via medlemssystemet. Vill ni 

hellre göra det via blankett, går det också bra (bifogas detta 

dokument). Rapporterna skickas till anette.irebro@biodlarna.se 

eller per post till Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 

Skänninge. 

 

Rapporteringen måste vara kansliet tillhanda senast 5 mars 2019. 

Senare ändringar måste diskuteras med kansliet, annars blir det 

omöjligt att ha ordning på detta.  

 

 

• Medlemsavgifterna 2020. Distriktet skall besluta om distriktets 

medlemsavgift för 2020 (2019 års avgifter är redan 

inrapporterade). Det som skall beslutas är distriktets avgift för 

fullbetalande medlem, familjemedlem, samt juniormedlem. Om 

någon förändring ska ske, gällande distriktets medlemsavgift, 

måste ni informera skriftligen per mail till Anette Irebro, 

anette.irebro@biodlarna.se eller per post till Biodlarna, 

Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge, senast 5 mars 2019. 

 

     

      

 

Skänninge januari 2019                        

 

 

Möteshälsningar 

 

Jonas Eriksson 

 

                                                         
 

 

Vid frågor och oklarheter kontakta Jonas Eriksson, förbundschef, 

jonas.eriksson@biodlarna.se, 0142-48 20 01 eller Monica Selling, 

förbundsordförande, monica.selling@biodlarna.se , 073-845 85 15.   
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