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TILL ORDFÖRANDEN OCH KONTAKTPERSONER
I DISTRIKT OCH FÖRENINGAR
Blomstertiden både kom och försvann
Jag har liksom många andra upplevt en väldigt kort blomningsperiod, det mesta hade blommat över
redan vid midsommar! Lokalt har det varit stora skillnader och vi får höra om såväl katastrof- som
rekordskördar. Mina bin har denna sommar varit på jakt efter vatten och trots egna vattenkärl - lätta
att nå - har de valt att förfriska sig på den två meter breda sandstranden vid bryggan. Inte så
uppskattat av grannarnas småbarn. Nästa sommar får det nog bli en spång av något slag.
Nyligen har styrelsen träffats i Skänninge. Alltid lika uppskattat av oss med tanke på de svårigheter
som är förknippade med telefonsammanträden, där tio personer är delaktiga.
Denna gång var dessutom hela valberedningen närvarande för att skaffa sig en uppfattning om
styrelsens kompetens och ev. behov av förstärkning. Tiden går snabbt mot riksförbundsmötet i
Hässleholm 22-23 april 2017.
Här kommer en kortfattad information om vad som är på gång. I kommande Bitidning kan du läsa
mer om olika punkter.
Möte med distriktsordföringar den 15 oktober
Till denna träff bjuds ytterligare en person in från varje distrikt. Ett önskemål är att det ska vara den
som är utbildningsansvarig. Det har kommit till vår kännedom att älgjakten pågår just vid detta
tillfälle, men i dagsläget är det omöjligt att ändra till annan tidpunkt. Programmet kommer att vara
späckat med innehåll och en viktig del är distriktets roll och uppgifter.
Biodlingsdagar
Under 2016 har vi genomfört fyra biodlingsdagar i Skänninge med inbjudan till alla medlemmar. Vi
kommer att ha möjlighet att anordna ett par ytterligare sådana 2016/2017. Vi diskuterar nu att lägga
några träffar norröver, våra vänner i dessa trakter har för det mesta stora svårigheter att resa till
arrangemang i Skänninge och till platser söderöver.
Utbildning
Under hösten kommer kommittén att prioritera framtagandet av mer utbildningsmaterial för
påbyggnadsutbildningarna. Exempel på detta är drottningodling och förädling av honung.
Kursmaterialet om bihälsa är försenat men avsikten är att det ska färdigställas under hösten. Vi
kommer också att, tillsammans med distrikten, arbeta fram en utbildningsorganisation för hela
landet.
Nu är vi igång i VSH-projektet
Projektledaren Richard Johansson är på plats - och presenteras i kommande nummer av Bitidningen.
Framgång i projektet är helt beroende av er medverkan ute i distrikt och föreningar och att vi får
massor av biodlare att vara med och leta. Det är ju hos er man kan spåra upp bin som själva klarar
av att hantera varroa. Richard eller någon annan från projektet kommer gärna och besöker er för att
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berätta mer om vad som krävs framöver. Låt oss satsa tillsammans, så att vi på sikt kan avla fram bin
som själva kan hantera varroakvalstret till glädje för våra bin och för oss själva som biodlare.
Nya hemsidan
Intensivt arbete pågår med den nya hemsidan. I denna kommer vi att ha en öppen del, men också en
sluten, som bara riktar sig till medlemmar. Siktet är inställt på riksförbundsmötet, då vi hoppas
kunna presentera en prototyp på den nya hemsidemiljön. Tidpunkten när vi skall byta till den nya
hemsidan, är ett beslut som tas längre fram och det viktiga är att allt är väl genomarbetat vid
övergången.
Medlemsundersökningen
I samarbete med universitetet i Linköping kommer vi att under hösten skicka ut en medlemsenkät.
Resultatet ska sedan ligga till grund för diskussioner i distrikt och föreningar under de första
månaderna av nästa år. Analys och handlingsprogram kommer att presenteras på riksförbundsmötet.
Tidigare har undersökningar gjorts 2004 och 2010, vilket gör det möjligt att göra jämförelser. Vi
hoppas på starkt gensvar med hög medverkan i undersökningen. Syftet är att öka medlemsnyttan
totalt i förbundet.
Sockerdebatten
har väl inte undgått någon. I kommande Bitidning ger vår redaktör en sammanfattning och
tidningens ledare kommenterar också frågan.
Coop-kupor
Kanske har du tagit del av Svenska Bins information om Coop:s satsning för att öka antalet bin?
Medlemmar i Coop kan ge sina poäng till nya bisamhällen. Föreningar som är intresserade av detta
samarbete kan i samband med aktiviteter mot allmänheten försöka påverka lokala besökare så att fler
skänker sina medlemspoäng till detta. Så snart tillräckligt med poäng för köp av en bikupa har
kommit in till Coop, kommer den biodlarförening som finns i närheten få frågan om man vill ta
hand om bisamhället.
Visst åt du en hel del glass under sommaren?
Som en konsekvens av detta har vi nu fått 50 000 kronor till Biodlingens vänner från Häägen-Dazs.
Den nya glassen ”Honey, Walnut & Cream” har tydligen sålts bra trots att jag själv inte hittade den
någonstans.
Annat smått och gott
 Nu finns en grupp för ekobiodling på facebook för dig som vill nätverka inom detta område.
 Ett intressant samarbetsprojekt pågår mellan Rosendals Biprodukter, Arbetsförmedlingen och
Hushållningssällskapet, för att utbilda personer till biskötare inom biodlingsföretag. Kanske ett
intressant jobb för arbetssökande? Näringsbiodlingskommittén kommer att titta närmare på
satsningen och undersöka möjligheten till samarbete.
 På senaste styrelsemötet resonerade vi om det faktum att några kommuner betalar stora summor
till privata företag för att sätta ut och sköta bisamhällen. Ett bra tillskott till föreningskassan
skulle ju detta vara. En del föreningar är redan igång men utrymme finns säkert för fler. Vore
intressant att få höra vilka liknande aktiviteter som pågår.
Vi uppskattar kontakter med er ute i organisationen, ett mail eller ett samtal i aktuella frågor är av
värde!
Som vanligt ber jag dig sprida denna information.

Allt gott

önskar styrelse och personal
genom Marita
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