Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, maj 2019
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som
bla berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte 18-19 maj.

Uppstart för den nyvalda förbundsstyrelsen
Nu har förbundsstyrelsen haft det första styrelsemötet efter RFM, där en av
huvudmålsättningarna var att genomföra en nulägesbeskrivning av förbundet och hur det ser ut
inom biodlarsverige. Varje tid har sina frågor och är beroende av en rad olika faktorer. Styrelsen
har gott hopp om att fortsättningsvis fortsätta att utveckla verksamheten på ett förnuftigt och
tilltalande sätt, för alla våra medlemmar.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott - AU
Styrelsen fattade beslut om vilka som skall ingå i förbundets AU. Som regel har
förbundsordförande och vice förbundsordförande alltid ingått, samt en ytterligare ledamot från
förbundsstyrelsen. Dessa tre har sedan kompletterats med att adjungera förbundschefen till AU,
på samma sätt som fallet är till förbundsstyrelsen. Beslutades att förutom Monica Selling och
Ingmar Wahlström, skall Björn Dahlbäck ingå som ledamot i AU. Styrelse och AU finns
redovisat på förbundets hemsida.

Kontaktdistrikten
Respektive ledamot ansvarar för förbundets kontakter med olika distrikt. Dessa finns nu
redovisade på vår hemsida. Utsedda personer kommer givetvis att etablera en kontakt med ”sina”
distrikt, men respektive distriktet kan givetvis också vara aktiva i denna process. Passa på och
etablera en kontakt med din ledamot i förbundsstyrelsen och se detta som en möjlighet att
påverka/utveckla förbundet! På det sättet kan en tvåvägskommunikation upprättas, där förbundet
kan föra ut aktuell information, samt distrikten i sin tur kan förmedla viktiga synpunkter.
Utnyttja denna möjlighet!
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Kommittéerna och råden
Kommittéerna och råden är nu plats! Den förändring som görs är att det blir en delning av
Bihälsa och avel, som delas upp i två separata kommittéer, vilket tidigare varit fallet. Kommittén
för yttre miljö tas bort och läggs under bihälsokommittén. I övrigt är den tidigare strukturen
intakt.

Verkställighet av beslutad Verksamhetsplan
Den relativt omfattande verksamhetsplanen var ett av huvudämnena, när förbundsstyrelsen
träffades. Vilka prioriteringar skall göras och vad behöver förbundet närmast ta tag i att
genomföra!? Våra ambitioner är högt satta och tillgängliga resurser måste utnyttjas på bästa
möjliga sätt. Följ vår verksamhet där vi successivt utvecklar förbundet stegvis mot en högre
medlemsnytta!

Samspelet/dialogen mellan central nivå och distrikten
Detta är en av de mest betydelsefulla punkterna, där vi helt enkelt måste utveckla vår
kommunikation. Framförallt upplever många av de som utsetts som ansvariga inom olika
ämnesområden, en brist på kommunikation, där det totalt sett kommer alldeles för lite
information. Detta leder till att ansvariga upplever sin roll som mindre betydelsefull och att
ingenting händer. Den här dialogen ska radikalt förbättras och utvecklas, något hela styrelsen är
medvetna om.

Antalet medlemmar
Denna punkt börjar låta minst sagt tjatig, men vi kan inte undgå att uppmärksamma det stora
intresse som råder för vårt ämnesområde. För någon månad sedan räknade vi in den 14 000:e
medlemmen och nu en månad senare har vi passerat 14 500 medlemmar. En makalös utveckling!

Förbundets styrande dokument
Efter varje RFM gör vi centralt en översyn över våra styrande dokument. Dessa dokument
vägleder förbundet i en korrekt hantering av våra interna rutiner. Dokumenten beslutas formellt i
september 2019, då de också läggs ut på vår hemsida.
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Jubileumsaktiviteten
Vårt fokus är att lördagen 31 augusti skall detta firas runt om i vårt avlånga land, antingen inom
enskild förening eller distrikt, alternativt att vi på vissa platser samordnar aktiviteter mellan
föreningar och distrikt. Vi har hört att dessa förberedelser pågår för fullt och från centralt håll
kommer vi att göra en film, som är tillgänglig för hela vår organisation. Förslag på trevliga
frågor som kan användas i en tipspromenad, kommer att tas fram för hela organisationen. Genom
vår utsedda jubileumskaka (beskrivning och recept i juni-numret av Bitidningen) hoppas vi att
många gör ett försök att baka den, för att uppmärksamma att vårt stolta förbund samordnades i
ett beslut om samgående 1919. Vår bestämda uppfattning och vår stolthet för förbundet leder oss
framåt de närmaste 100 åren, där ett sammanhållet förbund är det som ger oss en fortsatt styrka.

Biodlingskonferenser
Sedan några år tillbaka genomför vi uppskattade träffar/konferenser ute i landet, där vi tar upp
aktuella ämnen, utbyter åsikter och för en dialog med våra medlemmar. Höstens möten är nu
planerade och just nu pågår planeringen för våren 2020. Håll utkik i Bitidningen framöver! Vi
hoppas att du som bor relativt nära, kommer med på dessa träffar, där vi har möjligt att öka
förståelsen, både vad som sker centralt och vad man lokalt anser vara det mest väsentliga som vi
skall utveckla. Följande platser kommer vi att ha konferenser på under hösten:
•
•
•
•

Östersund 5 oktober
Härnösand 6 oktober
Karlstad 26 oktober
Trollhättan 27 oktober

Vår överklagan av nöddispensen
Det har väl knappast undgått någon att vi tillsammans med bla Naturskyddsföreningen fick gehör
för vår överklagan, som innebar att Mark-och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens
sk nöddispens för användande av, det inom EU förbjudna, växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.
Förbundet har fått ett stort positivt gensvar från många medlemmar och även från andra
utomstående organisationer.

Utbildningsfrågor
Vår utbildningsansvarige Lennart Johansson och vår tidigare styrelseledamot Bo Malmsten har
satt ihop ett material som handlar om hur man som biodlare kan växa med sin verksamhet.
Programmet kommer att förmedlas ut i vår organisation och vi hoppas på ett positivt mottagande.
RFM gav kvalitetskommittén ett öppet mandat att fortsätta kvalitetsarbetet inom förbundet och
nu närmast ligger en förändring av honungsbedömningen. Om allt går som planerat är
inriktningen att den nya bedömningen skall genomföras till säsongen 2020. Här kommer vi att
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mobilisera hela vår organisation i denna förändring, genom att både distrikt och föreningar
kommer att involveras i utbildningsinsatser.

Försäkringsfrågor
I den senaste medlemsundersökningen frågade vi om intresset för att kunna teckna försäkringar i
sin biodling. Undersökningen gav vid handen att det föreligger ett sådant intresse, varför
förbundet nu kommer att titta på olika försäkringslösningar under det närmaste året.

Etiketter – möjlighet att beställa 250 st
Inom kort kommer man kunna beställa ett färre antal etiketter än 500 st. I ett första skede prövar
vi om antalet 250 st kan attrahera flera att beställa etiketter från kansliet. Vi ser också över
möjligheterna att ta fram en ytterligare etikett och därmed öppna upp för de som anser att vår
ursprungliga etikett är föråldrad. Vår inriktning är att tillgodose fler valmöjligheter, så att fler
skall nyttja vårt starka varumärke. Påminn varandra om att i god tid före sommaren beställa
etiketter eftersom kansliet stänger under 4 veckor. I början av augusti är vi tillbaka och har
givetvis för avsikt att expediera inkomna beställningar så fort som möjligt. Sista beställningsdag
innan semesterstängningen är 3 juli.

Rapportering om skadegörelse och stölder inom förbundet
Distrikten har tidigare utsett personer som skall rapportera in både skadegörelser och stölder.
Förbundet fortsätter att bevaka detta område men pausar för tillfället uppdraget som funnits inom
distrikten. Detta innebär att distrikten inför sina kommande årsmöten inte behöver utse någon
ansvarig.

Nästa nyhetsbrev
Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i september 2019.
Vi önskar nu alla en bra fortsättning på säsongen och hoppas att förra årets torka, som var ganska
besvärlig, inte skall prägla denna sommar.

Bästa sommarhälsningar från förbundsstyrelsen!

Skänninge 2019-05-29
Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.
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