
Anteckningar Ordförandekonferens Huseby 2021-10-02 
 
Inledning av Tessan plus praktisk information av Ann-Catrin. 
 
Presentation av distriktets ledamöter. 
 
Presentation av lokalföreningarna. 
•   Vislandabygdens bf, 55 medlemmar 
•   Växjöortens bf, 124 medlemmar 
•   Östra Värend bf, 34 medlemmar 
•   Älmhultsortens bf, 82 medlemmar 
•   Göteryd-Markaryds bf, 70 medlemmar 
•   Ljungbybyortens bf, 65 medlemmar 
•   Agunnaryds bf, 11 medlemmar 
•   Hästrikets bf, 140 medlemmar, ej närvarande 
•   Vittaryds bf, xx medlemmar, ej närvarande 
•   Uppvidinge bf, 35 medlemmar, ej närvarande 
 
Presentation av valberedningen. 
 
Framtidsfunderingar 
Genomgång av remiss från riksförbundet gällande distriktens framtida roll. 
Grupp 1 
•   Distrikten behövs 75% ja/25% tveksamt. 
•   Information och samverkan/samordning. 
•   Utbildning, marknadsföring. 
•   Kanske annan form än distriktsstyrelse. 
•   Stödja små föreningar. 
•    •    
•   Föreningarna kan bjuda in andra föreningar till aktiviteter. 
•   Utbildningar för de som är nya i styrelserna lokalt. 
•   Webbansvarig i varje förening. 
 
Grupp 2 
•   Gammalmodig organisation idag, modernisera. 
•   Samordnande funktion. 
•   Lyssna på vad lokalföreningarna tycker är aktuellt och väsentligt. 
•   Det digitala öppnar ett antal möjligheter. 
•    •    
•   Ta reda på varje förenings specialkompetens. 
•   Inventera utbildningsbehovet hos medlemmarna. 
•   Ta reda på vilka som har digital kompetens och som kan hjälpa andra. 
 
Grupp 3 
•   Utbildning, samverkan och information. 
•   Samverkan med andra organisationer och kommuner. 
•   Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
•    •    



•   Samarbete mellan föreningar. 
•   Distriktets hemsida används som gemensamt kalendarium. 
 
Grupp 4 
•   Spetsutbildningar. 
•   Vara en part i den nya bitillsynsorganisationen. 
•   Samordna aktiviteter för alla lokalföreningar. 
•    •    
•   Spetskompetens. 
•   Tänk nationellt, region, distrikt, lokalt, enskilt. 
 
Valberedningen har ordet 
 
Föreläsning av Bertil Olsson om Huseby bruks historia. 
 
Utåtriktade aktiviteter 
Samordning av gemensamma arrangemang 
•   Biets dag, våren 20 maj 
•   Biologisk mångfald, våren 22 maj 
•   Pollineringsvecka, våren 16-24 maj 
•   Honungens dag, hösten 20 aug 
 
Egna eller medverkan i arrangemang av den lokala föreningen 
•   Kortkursen 3UPP 
 
Distriktets hemsida 
•   Annonsera aktiviteter i kalendern dit andra föreningars medlemmar är välkomna 
•   Föreningspresentation (föreningar som inte har egen hemsida) 
 
Förbundets hemsida 
•   Bibutiken, marknadsföring 
•   Dela ut den lilla kassen - hur använda give aways-prylar? 
 
Svärmtelefonen 
En fråga som ges en större dimension vilket innebär att vi tar med oss frågan till rätt 
forum. Bland annat frågas efter försäkringsfrågan, utbildning för svärmfångare, risker 
för sjukdomar, m m. 
 
Studier/kulturprogram i samverkan med SV 
•   Marknadsföring av studiecirklar, föreläsningar, etc 
•   Anmälningsadministration 
•   Lokaler, annan service 
•   Allt som rapporteras skapar resurser som går tillbaka till SBR. 
 
 
 
 
Återkoppling Drottningodling/Biavel 



 
Pierre Danielsson, Östra Värend bf informerade om projektet Nordiska bin. 
 
Älmhultsortens bf efterlyser broschyrer på engelska,  
 
Distriktets roll som part i den nya bitillsynsorganisationen. 
 
Distriktets kommunikation med Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SBR. 
 
Digitala studieresan till Östersund - varför så svagt intresse från länets medlemmar? 
Svar: Nytt koncept, inbjudan skickades ut för nära inpå aktiviteten, hann inte vara 
med, fel mejladresser till medlemmarna m m kan vara orsaker. 
 
Uppmaning till lokalföreningarna att påminna sina medlemmar att logga in i 
medlemsregister och kollat att rätt mejladress är angiven. 
 
Att ta upp på årsmöten i lokalföreningarna: 
Fundera på gemensamma aktiviteter i länet t ex biets dag mm. 
Ligger tävlingen ”länets bästa honung” rätt i tiden. 
Svärmtelefon när det gäller försäkring, ersättning, hälsoläge på svärmen mm. 
Värdskap av ordförandekonferens och länets bästa honung. 
 
Beslut: 
Digital uppföljning av ordförandekonferensen ska göras i dec 2021. I fortsättningen 
digitalt möte en gång i kvartalet, fysisk träff en gång per år. 
 
Arrangörer av Länets bästa honung och ordförandekonferensen 2022 är Östra 
Värends bf. 
 
Föreningarna tar med sig hem:  
Är det rätt i tiden att ha tävlingen Länets bästa honung i oktober? 
information på hemsidan, behov av styrelseutbildning, eventuell satsning av något 
publikt arrangemang, representanter till distriktsstyrelsen. 
 
Att ta med sig hem: Gemenskap, Avel, Drottningodling, Intressant, Fysisk kontakt, 
Utvecklande, Svärmfångare, Bihälsa, Inspirerande, Utvecklande samtal, Jättekul, 
Samarbete, Spännande att ses, Gemenskap i länet, Ny kunskap, Utmattad men 
lycklig. 
 
Stort tack till Vislandabygdens bf för ett fint arrangemang! 
	


