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Nyhetsbrev mars-april 2022

Den nya distriktsstyrelsen fick en flygande start där kompletteringar till årets 
verksamhetsplan har varit högt prioriterat. I mars hade styrelsen tre möten, i april ett och i 
fortsättningen har vi styrelsemöten första tisdagen i varje månad.


Nyhetsbrev är ett nytt sätt för distriktet att informera både lokalföreningarna och alla 
medlemmar i Värmland. Nyhetsbrev skickas via e-post till alla som har angivit mejladress i 
medlemsregistret. Från och med maj är det vår ambition att det kommer i mitten av varje 
månad. Detta och alla kommande nyhetsbrev kommer att finnas på hemsidan.


Ny verksamhetsplan och ny bank 
Den 19 mars fick de som var ombud vid distriktets årsmöte en betydligt fylligare 
verksamhetsplan. Den uppdateras löpande med bl a datum för olika aktiviteter så håll 
utkik på hemsidan. Du får inbjudan via e-post till alla aktiviteter. Vi informerar också på 
distriktets facebooksida och här i nyhetsbrevet puffar vi för det som är på gång.


Styrelsen har beslutat att byta bank och har nu en fördelaktig överenskommelse med 
Västra Värmlands Sparbank.


1 april hade vi 471 betalande medlemmar i Värmlands biodlardistrikt.


Från verksamhetsplanen 
12 maj

Digital träff för föreningarnas ordförande och samordnare för utbildning, bihälsa, 
kvalitetsfrågor, avel och näringsbiodling.

I förbundet pågår ett arbete med beskrivningar av de olika samordnarnas roller i distrikt 
och föreningar. Distriktens samordnare inom bihälsa och avel har bearbetat 
rollbeskrivningar Samordnarens roll inom drottningodling och biavel  och Samordnarens 
roll inom bihälsa. Beskrivningarna för övriga samordnarroller är under bearbetning men 
kan läsas i dokumentet från januari 2021. Observera att det fortfarande är ett levande 
dokument som kan komma att förändras något över tid. Dokumenten mejlas till alla 
samordnare och kommer så småningom att finnas på hemsidan.


22 maj

Medlemsträff i Lillerud. Demonstration av Beescanningappen och föreläsning med Björn 
Lagerman.


https://varmland.biodlarna.se
https://www.facebook.com/V%C3%A4rmlands-Biodlaredistrikt-544933125691780
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22 maj-20 augusti

Visningskupan i Mariebergsskogen visas fem söndagar med start på Biologiska 
mångfaldens dag och avslutas på Honungens dag.


9 juni

Utbildning i lönsam biodling. Lars Pettersson samlar intresserade i Öxnevål.

Begränsat antal deltagare, föranmälan till hej@eliniderstrom.se


11 juni

Biodlarens dag i Mårbacka.


Juli

En dag för bifonden i von Echstedtska gårdens trädgård


Oktober

Naturlig biodling, föreläsning med Erik Österlund.


Utrustning för Nosema-analys 
Distriktet avser att köpa in utrustning för Nosema-analys som föreningarnas 
bihälsosamordnare efter utbildning kan låna för analyser i den egna föreningen. 


Biets dag 
Den 20 maj firas biets dag, inte bara i Sverige utan i hela världen. Ordna gärna ett 
evenemang i föreningen som informerar om bina och deras betydelse.
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