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           Örebro läns Biodlardistrikt 
  

Nyhetsbrev mars 2019 

Nyhetsbrev nr 1 jubileumsåret 2019 

Första nyhetsbrevet 
I den nya styrelsen har vi diskuterat hur vi kan öka informationen till alla medlemmar i Örebro läns 
Biodlardistrikt.  Vi tar efter vad andra distrikt gör och har därför beslutat att maila ut ett månatligt 
nyhetsbrev. Det är dock inte bara vi i styrelsen som kommer att jobba med detta utan vi förväntar oss att du 
som enskild biodlare kommer med förslag. Nyhetsbreven kommer också att finnas på distriktets webbplats 
www.orebro.biodlarna/nyhetsbrev 

Resultat från Medlemsundersökning  
I Medlemsundersökningen 2018 uppdelat på Örebro Biodlardistrikt anger 40 % att de ej har någon 
uppfattning om distriktens verksamhet. 84 % anger att de inte varken är engagerade eller är intresserade av 
distriktens verksamhet. Det är siffror som vi behöver förbättra. Vi har därför beslutat att regelbundet skicka 
ut ett nyhetsbrev med epost till alla medlemmar i distriktet. 71% av medlemmarna anger att de vill få 
informationen från Biodlarna som epost. 
 

Utbildning om Jordbruksverkets nya föreskrifter samt bihälsa  
Under våren, preliminärt i slutet av maj, kommer vi att genomföra en utbildning omfattande föreskrifter och 
bihälsa. Jordbruksverket införde 2019-01-01 nya föreskrifter för kontroll av amerikansk yngelröta, 
varroakvalster och trakékvalster. Medlemsundersökningen 2018 visar att 48% av distriktets medlemmar vill 
lära sig mera om bihälsa. 
 
Vi återkommer med plats och tidpunkt för utbildningen samt detaljerat program. 
 

Försäkring mot amerikansk yngelröta 
Ett nytt EU-direktiv lägger hinder i vägen för försäkringslösningen mot amerikansk yngelröta. De nya 
bestämmelserna gör att SBR inte ser någon möjlighet att fortsätta erbjuda försäkringen i nuvarande form. 
Säsongen 2018 var alltså den sista för den försäkring som förmedlats av SBR. För mer information se SBR:s 
hemsida. 

Medlemsregistret 
Biodlarna hanterar ett gemensamt medlemsregister för alla medlemmar. Logga in på www.biodlarna.se och 
kolla att dina uppgifter är korrekta. Du kan själv ändra en uppgift om den är felaktig. 

Kalendarium  

Datum Beskrivning Plats Ansvarig 
2019-03-24 Biodlingskonferens i Örebro.  Scandic Örebro Väst SBR 

2019-04-06 Riksförbundsmöte 2019-04-06 – 07  Linköping SBR 

2019-04-17 Styrelsemöte. Föreningsordförandena inbjudna Vuxenskolan i Örebro Styrelsen 

2019-05-13 Styrelsemöte Vuxenskolan i Örebro Styrelsen 

2019-08-31 SBR firar 100 år   
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100-årsjubileum 
 

 
För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna Biodlarförening 

(bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911). 

Vi återkommer med mera information om 100-års jubileét. 

Hälsningar 

Styrelsen 

 

 

Detta nyhetsbrev finns att läsa på distriktets hemsida orebro.biodlarna.se . Där lägger vi också ut information om kommande 

aktiviteter. Observera att endast de fem första aktiviteterna finns i själva kalendern men om man klickar längst ner kommer 

information om alla aktiviteter upp i vänstra kolumnen. 

Ansvarig utgivare Kjell Isacson 


