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Sveriges biodlares riksförbund
Förbundsordförande Monica Selling

Sveriges biodlares riksförbunds är en medlemsstyrd organisation där medlemmarnas bästa
står i centrum.
Stämmer det?
Vid årsmötet i Västerviks biodlarförening i november 2016 antogs en motion, som enligt mötets
mening på ett effektivt sätt skulle underlätta för nyblivna biodlare att också bli medlemmar i SBR.
Motionen skickades omgående vidare till Förbundsstyrelsen samt till Norra Kalmar läns distrikt för
att kunna behandlas vid distriktets årsmöte. Distriktets årsmöte biföll motionen.
I Västerviks biodlarförening var vi givetvis glada över motionens positiva bemötande och såg med
tillförsikt fram emot behandlingen vid SBRs Riksförbundsmöte.
Riksförbundsmötet ägde rum och i Västervik hörde vi inte ett knyst om vår motions öde.
Tid gick.
Och ännu mer tid gick.
Så hörde vi på omvägar att motionen inte hade kunnat behandlas eftersom Distriktet inte inkommit
med något yttrande.
Därefter gick det ännu mer tid och först 2017-09-29 får vi ett meddelande från SBRs kansli
angående vår motion.
Tio månader tar det alltså för att vi skall få ett besked angående vår motion. Tio månader är en
lång tid om en vill punktera lusten med aktiva engagerade medlemmar! Pyspunka brukar det kallas
i en del sammanhang.
Om vi försöker bortse från tidsaspekten så tycker vi att även innehållet i svaret tyvärr går i samma
riktning.
Efter en del inledande ord om att Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om lokalföreningarnas
viktiga arbete för nya medlemmar och andra fullständiga självklarheter så kommer avslutningen:
”Frågan innehåller dock många olika parametrar, varför den måste utredas.”
Jaha, god dag yxskaft skulle en nog kunna säga. Vilka parametrar? Hur skall frågan utredas? Av
vem och när?

Är det detta vi skall rapportera till våra medlemmar vid vårt kommande årsmöte? Om så är fallet
så är vi tyvärr övertygade om att fler än vi i styrelsen kommer att betvivla sanningshalten i den
inledande meningen i det här brevet.
Låt oss komma med några förslag som enligt vår mening bättre skulle rimma med den inledande
meningens anda.
1.Med en aning mer smidighet och engagemang skulle Förbundschefen, som rimligtvis är den som
ansvarar för förberedelserna inför Riksförbundsstyrelsens möte, och som kände till existensen av
vår motion, efterlyst yttrandet från distriktet.
(Även om detta inte stipuleras i stadgarna så borde Förbundschefen samtidigt ha noterat en del
andra stadgebrott. Distriktet i Norra Kalmar län har bl a inte hållit årsmöten inom den i stadgarna
angivna tidsramen och att det då är Förbundsstyrelsens stadgeenliga skyldighet att se till att
distriktet följer stadgarna.)
2. Fatta tydliga beslut för annars är det omöjligt för oss medlemmar att förstå t ex vilka parametrar
som är så komplicerade att de måste utredas. Om vi fick reda på var svårigheterna ligger så skulle
vi eventuellt kunna precisera våra förslag om vi till äventyrs skulle vilja skriva en ny motion.
3. Undvik truismer liknande den ”Överhuvudtaget är allt arbete lokalt avgörande för både nya
medlemmar och de som under många år varit medlemmar.” För är det något vi är väl medvetna om
i vår lokalförening så är det just detta. Däremot är vi tydligen ensamma om att se en tendens som
pekar i riktning mot att biodlare gärna vill vara med i lokalföreningen och dess olika aktiviteter
samtidigt som de allt tydligare ifrågasätter nyttan av att vara med i och betala dyra pengar till SBR
centralt.
Vi emotser ett svar senast den 20 november. Vårt årsmöte äger rum den 22 november.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Västerviks biodlarförening
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