Örebro läns Biodlardistrikt

Nyhetsbrev januari 2020
Nyhetsbrev nr 1 ‐ 2019

God fortsättning på 2020
Vintern lyser med sin frånvaro och med det milda vädret har det hänt flera gånger att bina har varit ute och
flugit. Det är inte bra att vi inte har en kallperiod så bina sätter sig i vinterklot. Nu är det viktigt att kolla
fodertillgången så att bina inte svälter och vid behov stödfodra.

Styrelsemöte 2020‐01‐14
Till distriktsstyrelsens möte i januari hade vi kallat ordföranden i valberedningen Maria Hernfridsson samt
revisorerna Lars‐Olov Andersson och Thomas Dahl.

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
2020‐01‐18. Styrelsens Verksamhetsberättelse med Resultat‐ och Balansräkning finns även som bilaga 1 i
detta Nyhetsbrev
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.

Vision, treårsplan samt mål för Örebro Biodlardistrikt 2020 (förslag)
Styrelsen har beslutat att föreslå att distriktsårsmötet beslutar om Vision, treårsplan samt mål för 2020.
Aktuellt förslag finns i bilaga 2.

Valberedning (förslag)
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. Det är föreningarnas årsmöten som skall utse medlemmar i distriktets
valberedning. Föreningarna har i flera år haft svårigheter att hitta kandidater.
Styrelsen har beslutat att föreslå att distriktsårsmötet beslutar ny rutin beträffande Valberedningen. Rutinen
är kopierad från förbundsnivån.
En nomineringsgrupp utses med en representant från varje förening. Rullande schema för Sammankallande.
Nomineringsgruppen lämnar förslag på tre ledamöter som föreslås ingå i distriktets Valberedning.
Distriktsårsmötet väljer på kommande årsmöte ledamöterna i Valberedningen.
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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.

Kalendarium
Datum

Beskrivning

2020‐01‐18
2020‐02‐08

Handlingar till distriktsårsmötet utsändes
Distriktsårsmöte kl 14.00 – 16.00

2020‐03‐21

Kurs Godkänd Biodlare

Plats
Garveriet
Bra & Begagnat
Hallsberg
Vuxenskolan Örebro

Ansvarig
Styrelsen
Styrelsen

Sven Karlsson

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
2020-01-14

Utg 4

Örebro läns Biodlardistrikt
Verksamhetsberättelse och Årsbokslut för 2019‐01‐01 – 2019‐12‐31 samt
förslag till Budget för 2020
Distriktet har under året bestått av 8 lokalföreningar med sammanlagt 441 st medlemmar, 165
kvinnor och 270 män.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Sekreterare

Övriga ansvarsområden
Revisorer
Revisorssuppleant
Webbansvarig
Utbildningsansvarig
Sjukdomsansvarig
Kvalitetsansvarig
Näringsbiodling
Buckfast avel
Carnica avel
Ligustica avel
VSH‐kontaktperson

Kjell Isacson
Kent Törnkvist
Oskar Israelsson
Thomas Meijer
Lars‐Ove Wiberg
Patrik Wanche
Sven Karlsson
Kenneth Johansson
Roger Hedberg

Tom 2019‐05‐13
From 2019‐05‐14

Lars‐Olov Andersson, Thomas Dahl
Peter Tesell
Patrik Wanche
Patrik Wanche
Sven Karlsson
Sven Karlsson
Thomas Dahl
Erik Österlund
Sven Karlsson
Åke Brånn
Lars‐Ove Wiberg

Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året haft konstituerande möte samt åtta styrelsemöten i Vuxenskolans lokal i
Örebro. Vid två av mötena har ordförandena i föreningarna varit kallade att delta. Vid
decembermötet deltog också ledamoten i förbundsstyrelse Ann Elgemark.
Thomas Meijer, sekreterare, beslutade 2019‐05‐13 att med omedelbar verkan lämna styrelsen pga
personliga skäl. Lars‐Ove Wiberg valdes då som ny sekreterare.
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Styrelsen har under året skickat ut 12 nyhetsbrev via epost till samtliga medlemmar i distriktet som
angivit sin epostadress.
Distriktet var i värd för Biodlarnas biodlingskonferens i Örebro 2019‐03‐24. Från förbundet deltog
förbundsordförande Monica Selling, Ingemar Wahlström samt Björn Dahlbäck.
Kjell Isacson och Kent Törnkvist var ombud på Riksförbundsmötet i Linköping 2019‐04‐06 – 07.
Distriktet inbjöd 2019‐10‐12 till ett ”Bottenmöte” i Hallsberg. Ett 25‐tal personer kom för att få ett
15‐tal olika varianter av bottnar presenterade och diskutera vika krav man ska ställa på en bra
botten.
Distriktet har 2019‐12‐04 genomfört ett gemensamt möte med utbildningsansvariga i föreningarna
och Vuxenskolan.
Södra Närkes Biodlarförening genomförde tillsammans med distriktet en kulturkväll 2019‐11‐16 om
bin och biodling. Kulturkvällen ingick i Biodlarnas 100‐årsjubileum och ca 70 personer deltog i det
mycket uppskattade arrangemanget.
Beträffande bihälsoläget har konstaterats amerikansk yngelröta i ett bisamhälle i Örebro.
Flera nybörjarkurser har genomförts i föreningarna i de flesta fallen i samarbete med Vuxenskolan.

Årsbokslut 2019 samt förslag till Budget 2020
Resultaträkning
2 019

2 018

Intäkter
Medlemsavgifter
Ränta
Öresutjämning
Summa intäkter

25 620
‐
21
25 641

22 820
5
22 825

Kostnader
Resor
Årsmöte
Styrelsemöten
Projekt
Arkivkostnader
Girokostnader
PR, Information
Övriga inköp
Kostnadsersättning
Funktionärer
Summa kostnader

8 678
6 291
3 992
1 506
940
771
‐
180
2 500
‐
24 858

3 974
3 018
1 825
2 300
850
764
‐
658
2 500
‐
15 888

783

6 937

Årets resultat

Budget
2019

Budget
2020

23 000
‐
‐
23 000

26 000
‐
‐
26 000

4 000
6 500
3 000
4 000
850
765
500
500
2 500
22 615

9 000
5 000
4 000
4 000
940
971
‐
500
2 500
‐
26 911

385

‐911
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Blansräkning
Ingående balanser
Sparkonto
47 828
Plus Giro
4 242
Kontant
‐

Utgående balanser
Sparkonto
47 828
Plus Giro
5 025
Kontant
‐
Årets resultat
‐783

Summa

Summa

52 070

52 070

Örebro 2020‐01‐14

Kjell Isacson
Ordförande

Kent
Vice ordförande

Oskar Israelsson
Kassör

Lars‐Ove Wiberg
Sekreterare

Patrik Wanche

Sven Karlsson

Kenneth Johansson

Roger Hedberg
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DATUM
2020-01-14

Utg 3

Örebro läns Biodlardistrikt
Vision, treårsplan samt mål för Örebro läns Biodlardistrikt 2020
(styrelsens 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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