
Biodlarvänner 

 

Vi skriver till er med anledning av pågående Covid19 pandemi. Det är med vördnad och sorg vi 

konstaterar att pandemin skördat mer än sex tusen liv i Sverige och ännu finns inga tecken på 

avmattning utan snarare tvärtom. Utöver tidigare utfärdade råd och rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten har det i dagarna kommit ytterligare restriktioner från myndigheten bla. 

specifikt riktat mot Jönköpingsregionen, vilket påvisar allvaret med detta lömska virus. 

Som ni vet har dessa omständigheter påverkat föreningens praktiska verksamhet på ett mycket 

negativt sätt. Med anledning av detta har styrelsen funnit det viktigt att fortsätta sitt arbete med 

inriktning på att vara förberedd att starta upp föreningens verksamhet så fort detta kan göras på ett 

betryggande sätt. 

Inför vårt redan påkallade årsmöte den 15 november har viruset ökat kraftigt i regionen vilket 

föranlett styrelsen att höra med andra biodlarföreningar hur de gör samt rådfrågat förbundschefen i 

SBR och pratat med distriktsordföranden om möjligheten och lämpligheten i att genomföra mötet 

med hänsyn till praktiska omständigheter, rådande stadgar och Folkhälsomyndighetens råd och 

rekommendationer.  

En enig styrelse har utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt 

erfarenheter från andra föreningar och samtal med organisationsföreträdare gjort en samlad 

bedömning och beslutat den 4 november att inställa årsmötet den 15 november med hänsyn till 

medlemmarnas säkerhet. Detta får till följd att verksamheten, valda ombud, organisation och 

ekonomi fryses i nuvarande läge, t.o.m. 1:a kvartalet 2021, då vi förhoppningsvis kan genomföra 

årsmötet för 2020. Om ytterligare beslut krävs gällande årsmötet kommer detta fattas av styrelsen 

och meddelas er via hemsidan och mail. Kallelse till kommande årsmöte sker via Bitidningen, 

hemsidan och mail. Vi vädjar om förståelse för detta historiska och extra ordinära beslut, tagna i en 

tid som ingen annan har upplevt och där stadgar inte reglerar denna uppkomna situation. Om 

medlemmarna vid nästa årsmöte så anser kommer styrelsen ställa sina platser tillförfogande. 

För kännedom bifogas årsmöteshandlingarna för 2020. 
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