TILL ORDFÖRANDEN OCH KONTAKTPERSONER I DISTRIKT OCH
FÖRENINGAR
Den blomstertid nu kommit
och vi och bina har bråda tider! En intensiv period har startat med honungshantering ,
utbildningar, föreningsmöten, marknader m.m. Säsongen är kort och allt ska vi hinna med.
I Skänninge på vårt kansli är det som vanligt full fart med diverse uppgifter och styrelsen har
nyligen genomfört årets internat. Denna gång ägnade vi mycket tid till att följa upp verksamheten och att tänka framåt. Kan kännas lite tidigt, men vips är vi framme vid riksförbundsmötet
2017. Jag kan redan nu berätta att detta möte kommer att hållas i Hässleholm.
Vi går i väntans tider
när det gäller vår ansökan till Jordbruksverket angående ett flerårigt VSH projekt. Tanken är att vi
under de närmaste åren i bigårdarna ska leta upp varroa-toleranta bin med VSH-egenskapen, avla
på dessa och sprida drottningar med VSH-egenskapen över landet. Projektet vill vi genomföra
tillsammans med Biodlingsföretagarna, avelsföreningarna, Svensk Biavel och SLU. Vi kommer att
behöva hjälp av Sveriges alla biodlare att leta i sina bigårdar enligt metoder som projektet kommer att anvisa. Jordbruksverket har en positiv syn på vår ansökan, men det finns inget beslut
ännu. Projektet kommer förhoppningsvis att starta den 1 augusti och vi tror det ska vara i full
gång i biodlarsverige 2017. Visionen är att bekämpa kvalstren genom binas eget arbete och
därmed slippa alla behandlingsmetoder.
LRF:s årsstämma
har gått av stapeln och som tidigare var vi representerade där. I år hade vi lämnat in två motioner,
”Neonikotinoider och andra kemikalier i landskapet” och ” Kommunalt avloppsslam förgiftar
människa, flora och fauna”. Även om motionerna inte bifölls, är det värdefullt för oss att ge ett
inlägg i debatten och hoppas på ett mer långsiktigt resultat.
Distriktsordförandekonferens
Lördagen den 15 oktober bjuder vi in två från varje distrikt till ordförandekonferens i Skänninge.
Distriktens roll och uppfattningar i olika viktiga frågor och satsningar kommer att diskuteras.
Före eller efter konferensen kommer vi också att träffa nya ”ordföringar”, för att ge en
introduktion och skapa kontakt.
Utbildningskupan
Arbetet går vidare. Fram till nu har arbetet fokuserats på att ta fram ett helt nytt utbildningsmaterial, att utbilda cirkelledare och att bygga ett fördjupat samarbete med Vuxenskolan. Även
arbetet med att ta fram material för påbyggnadsutbildningarna har påbörjats och kommer att
fortsätta. Vi undersöker också möjligheten att ta fram en rikstäckande kurskatalog på nätet, där
utbildningar över hela landet finns samlade.

Nu är det viktigt att skapa en hållbar organisation för det fortsatta arbetet. Här får distrikten en
viktig roll. Vi kommer att vilja diskutera regionala utbildningsnätverk, som förväntas bli utbildningskommitténs förlängda arm för att förverkliga den framtagna utbildningsstrukturen.
Frågan kommer att diskuteras på den planerade ordförandekonferensen i höst.
Föreningsdagarna
tycker vi blev en succé! Så roligt och nyttigt det var att få träffa er ca 300 biodlare. Vi hoppas
förstås att kunna upprepa denna aktivitet. Kanske ska vi förlägga mötet norröver vid något
kommande tillfälle, så att våra biodlarvänner även där får möjlighet att delta.
Enkäten under Beecome
fylldes i av 270 personer. Vi kan inte dra några säkra slutsatser av detta underlag, men kanske
ändå får vi en liten ”hint” om vad våra medlemmar tycker och tänker.
På frågan om varför du är biodlare angavs miljöintresset och egen honung som starkaste motiv.
De flesta önskade snälla och friska bin. Många anser att förbundet ska satsa mest på utbildning
och den största utmaningen är bidöd och bimiljö.
Nu planerar vi för nästa del i medlemsundersökningen, där vi kommer att involvera distrikt och
föreningar.
Hur ser det ut med jämställdheten?
Vi är nu 11 673 medlemmar, 101 fler än vid samma tidpunkt förra året. Det är glädjande eftersom
det ger oss möjligheter att öka vår service. Samtidigt ställer det allt högre krav på oss, inte minst
på föreningarna.
Idag är 34 % av medlemmarna kvinnor. 2016 medlemmar har någon typ av förtroendepost och
av dessa är 632 kvinnor c:a 31 %. De flesta av kvinnorna finns på sekreterarposter men 63 av
dem är ordförande i någon förening eller i något distrikt. Jämställdheten har gått framåt i vårt
förbund under senare år.
Vi deltar nu i LRF:s jämställdhetsakademi – en tankesmedja med syftet att verka för att kvinnor
och män ska ha likvärdiga förutsättningar att starta och driva företag inom det gröna näringslivet.
Mer information finns på www.lrf.se/jamstalldhetsakademin
Vi gratulerar
Preben Kristiansen– vår bihälsokonsulent - som i höst kommer att utses till hedersdoktor vid
SLU.
En och annan glass lär det väl bli i sommar
Då är tipset att leta efter Häägen-Dazs nya glass ”Honey, Walnut & Cream”. För varje såld
produkt går 3 kr till Biodlarna. Dessutom smakar den väldigt gott.
Som vanligt ber jag dig sprida denna information till våra medlemmar.

Med en önskan om en fin bi- och honungssommar

hälsar styrelse och personal
genom Marita

