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           Örebro läns Biodlardistrikt 
  

Nyhetsbrev februari 2020 

Nyhetsbrev nr 2 - 2020 

 
Distriktsårsmöte 2020  
Årsmötet 2020 i Örebro läns Biodlardistrikts genomfördes i lördags. Utöver ombuden var ett 20-tal 
medlemmar närvarande. 
 
Kjell Isacson omvaldes som ordförande på 1 år. 
Styrelseledamöterna Patrik Wanche, Kenneth Johansson och Sven Karlsson hade avsagt sig omval. Efter 
årsmötet meddelade Roger Hedberg att han pga personliga skäl avsäger sig styrelseuppdraget med 
omedelbar verkan. Vi vill tacka Patrik, Kenneth, Sven och Roger för det arbete ni lagt ner i distriktsstyrelsen.  
 
Till nya styrelseledamöter valdes Carina Åkesson (Väster Närke), Ewa-Britt Nilima (Väster Närke) samt 
Susanne Swanston Kurtson (Bergslagen). 
 
Årsmötet beslutade om Vision, treårsplan samt mål för Örebro Biodlardistrikt 2020 vilken bifogas detta 
Nyhetsbrev. 
 
Årsmötet beslutade om en ny modell beträffande Valberedningen. En nomineringsgrupp bildas där varje 
förening utser en ledamot. Patrik Wanche valdes som sammankallande. Varje förening ska senast 2020-03-31 
utse en person samt meddela Patrik detta. 
  
Nomineringsgruppen ska senast 2020-06-30 föreslå två ledamöter till valberedningen för årsmötet 2021. 
Maria Hernfridsson (Väster Närke) valdes av årsmötet till sammankallande. Beslut om valberedningen 
kommer att fattas genom samtliga ombud vid årets årsmöte får rösta brevledes eller via epost 2020-06-30. 
 
Det justerade protokollet från årsmötet kommer inom kort att finnas på distriktets webbplats. 
 

Godkänd biodlare 
Kursen ”Godkänd biodlare” kommer att genomföras 2020-03-21 på Vuxenskolan i Örebro. Kursen är 
fullbokad men ytterligare en kurs kommer att genomföras 2020-04-18 på Vuxenskolan i Örebro.  
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 Plats Ansvarig 
2020-03-04 Styrelsemöte Vuxenskolan, Örebro Kjell Isacson 
2020-03-21 Kurs Godkänd Biodlare, kurs 1 (fullbokad) Vuxenskolan Örebro Sven Karlsson 
2020-03-28 Hallsberg-Kumla inbjuder till Biträff Garveriet 

Bra & Begagnat 
Hallsberg 

Peter Tesell 

2020-04-18 Kurs Godkänd Biodlare, kurs 2 Vuxenskolan Örebro Sven Karlsson 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1
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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 



Vägen till varroatoleranta bin. 
 

Hallsberg-Kumla biodlarförening bjuder in till biträff lördag 28 mars kl 10:00-14:00 

I Garveriet, Bra & Begagnat i Hallsberg.  WGS 84 N 59 04,252´  E 15 07,739´ 

 

Vi är några biodlare i Hallsbergstrakten inspirerade av Erik Österlund som under att antal år bedrivit 
ett avelsarbete med syfte att få fram bin som vi ej behöver behandlas mot varroa. 

Vi tänkte tala om: 

Vad har vi gjort… 

Vart står vi i dag… 

Hur går vi vidare… 

Tanken med träffen är att utbyta erfarenheter och idéer i ämnet. Vi vill gärna få kunskap om fler som 
arbetar mot samma mål och hur ni arbetar. 

Vi serverar fika mot en mindre avgift. Bra om ni föranmäler om ni kommer. 

Till, Peter Tesell. tesell@telia.com 

 

Välkomna  

Hallsberg-Kumla biodlarförening 


