Örebro läns Biodlardistrikt

Nyhetsbrev september 2019
Nyhetsbrev nr 9 jubileumsåret 2019

Jubileumaktiviteter
Sveriges Biodlares Riksförbund firar 100‐år i år och det har genomförts jubileumsaktiviteter i flera av
distriktets föreningar. Biodlarna har producerat en film. Klicka på länken för att se filmen
https://youtu.be/ZaSwtbjX7XM

Nu inbjuder vi på nytt till den tidigare annonserade

Kulturkväll om bin och honung
Det har redan kommit in drygt 40 anmälningar till kulturkvällen 2019‐11‐16 kl 1800 – 2100. Se mera
information i bilaga till detta nyhetsbrev.
Köp din biljett redan nu. Biljetter säljs endast via förköp på
https://www.nortic.se/dagny/event/22402 eller
www.visitaskersund.se, eller på Askersunds turistbyrå.

Inbjudan till ”Bottenmöte” – Påminnelse och anmälan
Den förmodligen viktigaste delen i en bikupa är botten. När man pratar med erfarna biodlare om bottnar får
man nästan alltid rådet att använda deras botten ”för den är bäst”.
Distriktet inbjuder 2019‐10‐12 i Hallsberg till ett ”Bottenmöte” kl 0930 – 1530 i Garveriet. Bra & Begagnat
Kvarngatan 2, Hallsberg. Vi kommer att inleda med att lista upp alla krav man kan ställa på en bra botten. Du
inbjuds att ta med dig och presentera din bästa botten. Skicka en intresseanmälan i så fall till ordförande Kjell
Isacson, kjell@golstavik.se Vi kommer också att få flera ”proffsbottnar” presenterade.
Anmälan till Bottenmötet sker genom betalning av avgiften 200 kr till Örebro läns Biodlardistriktets plusgiro
147 95‐9 senast 2019‐10‐07. Ange tydligt namn och adress. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika. Ange på inbetalningen om du har någon allergi eller överkänslighet.

Kvalitetssamordnare ‐ Kvalitetsfrågor
Vi har fått en inbjudan från Biodlarförbundet att delta i ett möte för kvalitetssamordnare. Vi har för
närvarande ingen vald kvalitetssamordnare i distriktet. Vi söker någon som är villig att ta på sig den
uppgiften. Hör av dig till ordförande Kjell Isacson, 0705‐21 40 90, kjell@golstavik.se om du eventuellt är
intresserad och vill veta mera.
Förbundsstyrelsen har från Riksförbundsmötet i våras 2019, fått ett förnyat mandat att se över och
eventuellt förändra förbundets regelverk, samt att fortsätta arbetet kring kvalitetsfrågorna.
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Kommittén för kvalitetsfrågor bjuder, med anledning av detta, in samtliga kvalitetssamordnare från alla
distrikt till ett möte i Skänninge 12‐13 oktober 2019.

Drottningodling
Vi behöver fler och duktiga drottningodlare.
SBRs Biavelskommitté önskar kontakt med någon eller några personer per distrikt som är mycket
intresserade av drottningodling, avel och inseminering. Är du intresserad av vidareutbildning är du
välkommen att höra av dig till ordf Kjell Isacson 0705‐21 40 90, kjell@golstavik.se.

Årsrapport
Nu är det snart dags att lämna in Årsrapport för 2019. Lämna din rapport till din förening senast i november.
Varje förening utser en eller flera personer med hög integritet, som tar emot årsrapporterna. Dessa personer
sammanställer föreningens resultat, och förstör/bränner sedan de enskilda rapporterna. Inga enskilda
rapporter går vidare till Biodlarna eller myndigheter. De utsedda personerna ska ha tystnadsplikt och inte
föra några enskilda uppgifter vidare, utan bara redovisa föreningens sammanställning.

Godkänd biodlare
Vi kommer att genomföra en kurs ”Godkänd biodlare” i mars 2020 på Vuxenskolan i Örebro. Anmälan gör du
till Sven Karlsson, 070‐442 81 25 eller epost gun.sven@bredband2.com. Max 25 deltagare. Kursen är gratis.
Vi äter lunch på restaurang i närheten där var och en betalar för sig.

Distriktsstyrelsens möte 2019‐09‐10
Vid styrelsemötet behandlades bl a:
‐ Medlemsläget. Distriktet har 456 medlemmar varav 36 tyvärr inte betalat sin årsavgift. 391 medlemmar har
epostadress och får därmed det här digitala Nyhetsbrevet. Om du inte har rapporterat din epostadress så gör
det via www.biodlarna.se
‐ Vi beslutade att inte skaffa swish till distriktet pga av kostanden.
‐ Rekrytering av kvalitetsansvarig i distriktet. Hör av dig om du är intresserad.
‐ Planerade Bottenmötet.
‐ Beslut om gemensamt möte med utbildningsansvarig i föreningarna och Vuxenskolan.

Efterlysning av goda idéer
Vi efterlyser goda idéer för distriktets verksamhet. Vad tycker du att ska satsa på inför kommande
verksamhetsår. Hör av dig med förslag till ordförande Kjell Isacson 0705‐21 40 90, kjell@golstavik.se

Kalendarium
Datum

Beskrivning

Plats

Ansvarig

2019‐10‐12
2019‐10‐29
2019‐11‐16

Bottenmöte
Styrelsemöte
Kulturkväll om Bin och Biodling

Garveriet, Hallsberg
Vuxenskolan, Örebro
Sjöängen Askersund

Styrelsen
Kjell Isacson
Örebro läns
biodlardistrikt i
samarbete med
Södra Närkes
Biodlarförening
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Datum

Beskrivning

Plats

Ansvarig

2019‐12‐05

Möte med utbildningsansvariga i föreningarna
tillsammans med Vuxenskolan
Styrelsemöte tillsammans med
föreningsordförandena och
förbundsstyrelseledamoten Ann Elgemark

Vuxenskolan, Örebro

Patrik Wanche

Vuxenskolan, Örebro

Kjell Isacson

2019‐12‐12

100‐årsjubileum

För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna Biodlarförening
(bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlarförening (bildad 1911).

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
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Kulturkväll om bin och honung
Sjöängen, Askersund – 16 november
Välkommen till en inspirerande kväll om bin och honung. Under
kvällen bjuds du in till inspirationsföreläsning, honungsprovning
och middag. Lär dig mer om våra viktiga bin och deras honung.
Örebro biodlardistrikt i samarbete med Södra Närkes biodlarförening och
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län välkomnar dig till en kväll om bin
och deras värld. Lotta Fabricius Kristiansen föreläser om bin, om honung och
dess arom och egenskaper, och om vikten av pollineringsinsekter.
Under kvällen bjuds det på honungsprovning där du får vara med och rösta fram
den godaste honungen. Kvällen avslutas med en trerättersmiddag där honungen
står i centrum och inspirerar.
Köp din biljett redan nu
Biljetter säljs endast via förköp på
https://www.nortic.se/dagny/event/22402 eller
www.visitaskersund.se, eller på Askersunds turistbyrå.

Lördag 16 november,
kl. 18-21
Sjöängen,
696 31 Askersund
495 kr

Köp din biljett senast 30/10
Vid frågor, vänligen kontakta
pierre@resultatcoaching.se
eller ring 070-432 49 28

Kvällens meny – komponerad och lagad av Niklas Edgren, Egastronomi
Förrätt: Grillad palsternacka, brässerad i havtorn och honung, krunch av rökt älghjärta, syrad lök
och cruditésallad.
Varmrätt: Ballotin av gårdskyckling, karamellstekt i honung och björksavsvinäger, rillettes på
låren, björksavssky, sellericreme och helbakad spetskål.
Dessert: Dubbelbakad chokladkaka med halvfryst honungsmousse, kanderade nötter och
lingoncoli.

