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God Jul och Ett Gott Nytt År
Distriktsstyrelsens önskar alla medlemmar God Jul och Ett Gott Nytt År.
Vi önskar och hoppas att det nya året ska bli ett mycket positivt år för biodlarna och binäringen.

Utdrag ur Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen december 2019
Antalet medlemmar
Vi ökar medlemsantalet i förbundet för 11:e året i rad och 2019 ökade vi med hela 1 578 nya medlemmar,
jämfört med året innan. När vi stängde medlemssystemet sista september var vi 15 281 medlemmar. Andelen
kvinnor i vårt förbund uppgår nu till 37 %, vilket är en sakta men säker ökning. En relativt ny tendens som vi
har sett på senare år är att familjemedlemmar ökar och vi drar den slutsatsen att man inom familjen, tar ett
”familjebeslut” om att börja med biodling.

Utbildningsfrågor
Utbildningsfrågor står som ni alltid vet i vårt blickfång. Tjänsten för vår utbildningsansvarige kommer att
utökas till 75 %, vilket indikerar styrelsens ambitioner och inriktning på att utbildningsområdet är ett av
förbundets mest högprioriterade områden. Det är mycket som ligger i den sk pipelinen för nästa år. Följande
är ett axplock av det som ligger på utbildningsbordet:
• Nya honungsbedömningsreglementet
• Rationell biodling, ny Webbsändning och också tillägg av delar samt fortsatt utveckling av närings‐
biodlingen
• Cirkelledarutbildningar
• Drottningodling
• Bihälsa, här hoppas vi kunna arbeta fram ett nytt material under 2020, som förhoppningsvis skall vara klart
under 2021.

Förändring av honungsbedömningen
Som alla känner till har förbundet under en tid arbetat med att ta fram ett omarbetat honungsbedömnings‐
reglemente och förbundsstyrelsen har nu tagit ett beslut om att det framarbetade förslaget skall genomföras
under 2020. Läs vidare om förslaget i det kommande numret av Bitidningen, som utkommer i slutet av
december.
Vår utbildningsmodell för det kommande genomförandet är att arbeta efter vår organisationsstruktur, där
distrikten går in i ett tydligt utbildningsuppdrag. Den 18 januari samlar vi utbildnings‐ och kvalitets‐
samordnarna, inom respektive distrikt, för en Webb‐sänd utbildningsgenomgång i en direktsändning från
Skänninge! Sändningen återkommer sedan under mars, där samma personer erbjuds en förnyad genomgång
och då har hänsyn tagits till synpunkter och framförda frågeställningar. Därefter genomför och lägger
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distrikten upp sin vidareförmedling, med sikte på föreningarnas bedömningskommittéer.
Honungsbedömningar avseende säsongen 2020 skall sedan genomföras, enligt det nya reglementet.
Vi står med andra ord inför en stor utbildningsmobilisering i vårt förbund, en mobilisering som vi är
övertygade kommer att utfalla på ett bra sätt.

Försäkringsfrågor
Kansliet har under året arbetat vidare med olika delar inom försäkringsområdet, där framtagandet av en ny
yngelröteförsäkring varit i fokus. Svårigheten med försäkringsupplägg är att biodling, ur ett försäkrings‐
perspektiv, är en väldigt ”nischat” område, vilket gör det delvis till en udda företeelse hos många
försäkringsbolag. Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna presentera både befintliga bolag, som
redan idag har lösningar i form av kompletterande biodlarförsäkringar och också möjlighet att teckna 3 en
försäkring mot amerikansk yngelröta. Från förbundets sida är det viktigaste att det finns flera bolag att
jämföra med, där våra medlemmar har möjlighet att välja olika lösningar.

Distriktens samordnare inom olika ämnesområden
Vi har samordnare inom våra ”huvudområden”:
• Utbildning
• Bihälsa
• Avel
• Kvalitet
• Näring
I den centrala budgeten finns det avsatta medel för att möta våra respektive samordnare inom distrikten.
Detta kommer att göras genom både Webb‐sändningar och fysiska möten.

Grafiska Profilen
Ett arbete pågår just nu med att se över vår Grafiska profil. Den nuvarande har några år på nacken och denna
typ av handlingar/policys måste efter ett antal år omarbetas och uppdateras. Grundtanken är att
medlemmar, föreningar, distrikt och central nivå skall kunna nyttja och följa de delar som ingår i den Grafiska
profilen och att det samtidigt klart framgår hur detta nyttjande skall gå till. Förbundsstyrelsen har blivit
presenterade ett första förslag och vi arbetar nu vidare med att slutföra uppdraget.

Styrelsemöte 2019‐12‐12
Till distriktsstyrelsens möte i december hade vi kallat ordförandena i de olika biodlarföreningarna. Även
valberedningens ledamöter hade kallats men ingen närvarade eftersom de inte är utsedda. Vid mötet deltog
också förbundsstyrelseledamoten Ann Elgemark. Ann redovisade en del av arbetet i förbundsstyrelsen där en
del framgår av nyhetsbrevet ovan.
Vi hade en diskussion om distriktets Valberedning. Nuvarande modell innebär att tre föreningar i ett rullande
schema utser var sin ledamot till Valberedningen. Till årsmötet 2020 är det föreningarna i Väster Närke,
Örebro samt Bergslagen som utser var sin ledamot. Väster Närke är sammankallande.
En organisations valberedning har en av de viktigaste om inte den viktigaste funktionen i Organisationen. I
praktiken är det nästa alltid så att valberedningens förslag också blir det beslutade. Val av representanter till
valberedningen är därför mycket viktiga val och ledamöterna måste vara väl insatta i organisationens
verksamhet och ha god personkännedom.
På riksförbundsmötet i Linköping 2019 beslutade man att på förbundsnivå tillsätta en nomineringsgrupp för
val av kommande valberedning. Denna modell är kanske något vi bör ta efter på distriktsnivå för att
2

säkerställa ett bra valberedningsarbete.
Vi diskuterade också representationen på distriktsårsmötet. Nuvarande modell innebär att varje förening har
rätt att närvara med ett ombud per varje påbörjat 20‐tal medlemmar. Distriktsårsmötet har rätt att besluta
om att utöka antalet ombud. Så har också vissa distrikt gjort. Senaste årsmötet var det 21 ombud
närvarande. Vi borde öka demokratin om vi hade fler ombud. Vi borde öka till ett ombud per varje påbörjat
10‐tal medlemmar. Det kommande distriktsårsmötet får fatta beslut i frågan.

Vision, treårsplan samt mål för Örebro Biodlardistrikt 2020 (preliminärt
förslag)
Vi har i styrelsen diskuterat Vision, treårsplan samt mål för 2020. Aktuellt förslag kommer att bearbetas
ytterligare och du är välkommen att ge dina synpunkter. Aktuellt förslag finns i bilaga 1. Styrelsen kommer
att besluta om förslaget på nästa möte 2010‐01‐16 så att det kan framläggas till distriktsårsmötet.

Funktionärer till distriktet
Valberedningen är inga superfenomen med kännedom om hela medlemskåren i länet, så därför vill vi att du
som medlem gör ett aktiv val och stöttar vår valberedning genom att ge dig tillkänna och berätta vad du är
villig att engagera dig med. Förutom styrelseuppdrag finns det andra funktioner som behöver tillskott av nya
fräscha krafter. Du medlem underskatta INTE din förmåga vad gäller kreativitet, framåtanda samt dessutom
din objektiva och positiva syn på att få jobba i en förening med tillit och framtidstro. Om du har frågor eller
tips är du välkommen att ta kontakt med ordförande Kjell Isacson, 0705‐21 40 90, kjell@golstavik.se

Distriktsårsmöte 2020 – Alla medlemmar är välkomna!
Årsmötet 2020 i Örebro läns Biodlardistrikts kommer att hållas lördagen den 2020‐02‐08 kl 14.00 ‐16.00 i
Garveriet, Bra & Begagnat i Hallsberg. Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut till ombuden 2020‐
01‐16.
Thomas Dahl inleder med att föreläsa om sitt deltagande i Apimondia 2019 i Montréal, Canada. Efter en
fikapaus vidtar distriktets stadgeenliga Årsmöte. Distriktet bjuder på fikat. Alla medlemmar även ni som inte
är ombud är välkomna. Anmäl dig på mail eller SMS till Kjell Isacson kjell@golstavik.se eller 0705‐21 40 90 så
vi beställer rätt antal fika.

Godkänd biodlare
Kursen ”Godkänd biodlare” kommer att genomföras 2020‐03‐21 på Vuxenskolan i Örebro. Kursen är
fullbokad men vi planerar att genomföra ytterligare en kurs under våren.
Anmälan till den nya kursen 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.

Årsrapport sammanställning
Vi har erhållit sammanställning för distriktet över inlämnade årsrapporter från de olika föreningarna.
Sammanställningen visas i bilaga 2.

Kalendarium
Datum

Beskrivning

Plats

Ansvarig

2020‐01‐16
2020‐01‐16
2020‐02‐08

Styrelsemöte
Handlingar till distriktsårsmötet utsändes
Distriktsårsmöte

Vuxenskolan, Örebro

Kjell Isacson
Styrelsen
Styrelsen

2020‐03‐21

Kurs Godkänd Biodlare

Garveriet
Bra & Begagnat
Hallsberg
Vuxenskolan Örebro

Sven Karlsson
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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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DATUM
2019-12-19

Bilaga 1
Utg 2

Örebro läns Biodlardistrikt
Vision, treårsplan samt mål för Örebro läns Biodlardistrikt 2020
(preliminärt förslag)

1. Underlag
I Biodlarförbundets stadgar anges i §2 Mål:
Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla
biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida
kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

I stadgarna § 27:2 anges distriktets viktigaste uppgifter:








att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet.
att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, myndigheter och företag inom
verksamhetsområdet.
att samordna föreningsaktiviteter.
att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela området.
att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet.
att i samråd med föreningarna svara på remisser från förbundet.
att verka för att alla medlemmar inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening

2. Vision
Örebro läns Biodlardistrikt består av Biodlarföreningar med medlemmar som är mycket kompetenta
och engagerade biodlare. Distriktets biodlare ska vara bland de mest kompetenta biodlarna i landet.
Föreningarna har ett demokratiskt föreningsarbete med väl fungerande styrelser med jämn köns‐
och åldersfördelning som driver en medveten utbildning och kompetensutveckling.
I biodlingarna i distriktet lever friska och välskötta bin med goda och dokumenterade egenskaper
som ger bra skördar av honung, pollen och propolis. Binas betydelse för pollinering ska betonas.

3. Treårsplan
3.1 Minst 50% av alla medlemmar ska vara ”godkänd biodlare”.
3.2 Samtliga biodlarföreningar ska erbjuda nybörjarkurser och fortsättningskurser.
3.3 Avelsverksamheten och drottningodling ska vara väl fungerande.
3.4 Ledamöter i föreningsstyrelser och distriktsstyrelse ska ha ett gott ledarskap och vara väl
utbildade samt ha möjlighet att avsätta den tid som erfordras för uppdraget. Styrelserna
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ska ha en jämn köns‐ och åldersfördelning.
3.5 Samtliga föreningar ska erbjuda föreningsaktiviteter för kompetenshöjning och social
samvaro.

4. Mål för 2020
4.1 Gemensamt möte mellan distriktsstyrelsen och föreningarnas ordförande genomförs.
4.2 Genomföra medlemsmöte för att sprida information om Jordbruksverkets nya föreskrifter.
4.3 Genomföra medlemsmöten för att förbättra kompetensen hos medlemmarna och sprida
relevanta kunskaper.
4.4 Genomföra utbildning ”Godkänd biodlare”
4.5 Genomföra möte med alla utbildningsansvariga i de olika föreningarna som underlag för att
samordna de framtida utbildningarna i föreningarna och distriktet.
4.6 Fortsätta med informationen till medlemmarna genom ett månatligt nyhetsbrev.
4.7 Kompetensdiskussioner/spridning genom ”fackmöten”. Förslagsvis 2 st per termin
4.8 Utveckling av webbaserad kompetensdatabas
4.9 Utveckling av ”Raskarta” för information om bisamhällen i olika områden
4.10 Alla biodlarföreningar i distriktet ska finnas med på SBRs webbplats
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Örebro distrikt

Förening
Män
Ervalla m omnejd
6
Karlskoga-Degerfors
3
Hallsberg-Kumla
18
Nysund
6
Södra Nerikes
12
Västernärke
31
Örebroorten
13
Bergslagen
14
Summa:
103

Bilaga 2
Gäller 30/9 2019

FöreningsKvinno bigård
7
1
4
0
3
0
3
1
12
0
19
1
4
1
14
0
66
4

Invintrade
Invintrade
samhällen
samhällen Vinter- hösten
hösten 2018 förluster 2019
128
19
142
39
1
50
729
66
790
51
6
52
156
41
210
239
21
298
191
39
213
145
29
159
1678
222
1914

Antal
Honungs- medskörd
lemmar
totalt
enligt
(kg)
rapport
2525
44
972
24
12170
63
479
29
1392
53
7752
70
2845
66
3203
83
31338
432

Antal medlemmar som
lämnat
rapport (OBS!
Även
föreningsbigård
ar inräknade
14
7
21
10
24
51
18
28
173

Faktiskt
antal
medlemmar i
SBR
enligt
register
44
23
63
27
53
74
66
76
426

Antal
ombud
till
distrikts
mötet
2020
3
2
4
2
3
4
4
4
26

