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Uttalande angående behovet av en medlemstidning för
biodlare i Sverige.
Vid gårdagens årsmöte i Västerviks biodlarförenings fick den tillträdande styrelsen i uppdrag
att snarast skriva till styrelsen för SBR angående hur vi ser på framtiden för en
medlemstidning.
Föreningen tycker att utgivningen av ett gemensamt nummer av Bitidningen och
Yrkesbiodlarnas tidning Gadden var ett mycket lyckat initiativ som bör ha framtiden för sig. I
det gemensamma numret såg vi en tidning med inspirerande innehåll, god kvalitet och bredd
på artiklarna.
I ett läge då kostnaderna för utgivningen av papperstidningar hela tiden stiger kan vi inte se
att det i Sverige skall användas ekonomiska resurser för två tidningar, som båda har ett
innehåll som syftar till att öka kunskapen om bin och biodling.
Möjligheterna till information ökar hela tiden tack vare den tekniska utvecklingen. Fler och
fler söker redan kunskap och delaktighet i andras erfarenheter rörande biodling via Internet,
vilket gör att det enligt vår bedömning inte kommer att vara möjligt att ytterligare höja
medlemsavgiften för en fortsatt utgivning av Bitidningen utan att det kommer att verka
hämmande för medlemsutvecklingen.
Behovet av medlemsspecifik information genom tidningen bör enligt vår mening lätt kunna
lösas genom olika sidor för de båda organisationerna.
Tidpunkten för att förverkliga dessa tankar kommer uppenbarligen extra lägligt nu då
Bitidningens redaktör kommer att avsluta sitt redaktörskap.
Västerviks biodlarförenings medlemmar uttrycker med stor enighet att försöket med den
gemensamt utgivna tidningen visade att det finns mer som förenar än som åtskiljer de båda
organisationer som samlar en stor del av dem som inser värdet och lusten av att ägna sig åt
biodling i alla dess olika aspekter. Det finns därför enligt vår mening fortsatt ett behov av en
tryckt publikation med innehållsligt hög kvalitet för biodlare om bin och biodling och den kan
med fördel ges ut gemensamt med Yrkesbiodlarna..
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