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Du kallas härmed till årsmöte i Örebro lördagen den 27 september kl. 09:30 
Plats: Markbackens Centrum i Örebro. Se sista sidan för vägbeskrivning. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar på förmiddagen och på 
eftermiddagen kommer projektledaren Ingvar Arvidsson från NordBi att  

berätta om det restaureringsarbete som pågår med det ursprungliga  
Svenska biet. 

Åke Floods Ligusticabin i Violas trädgård som dricker vatten, påpassligt fo-
tograferat av Ove Svensson, Örebro. Ove var en av deltagarna på årets 
insemineringskurs i Borlänge. 

Drottningodlare  
Sten-Erik Falk berät-
tar hur han gör och 
tänker i sin drottning-
odling på sid. 14 

 Vi har fått ett bidrag 
från Leader Sommen-
bygd ( EU bidrag). 
POW informerar mer 
om detta. 

Sommarresan till Visingsö blev en verklig succé, mycket tack vare en stor 
insats från Jan-Axel Lindeberg och Lars Forsberg. Mer på sid. 11. 

L L Vad är detta för konstiga tecken ? Jo — ett förslag 
på ny logga för Ligusticabiodlarna.  
Du ser väl biet i bokstaven L. Se sidan 5. 



Ordföranden har ordet. 
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Broder Adam skrev i sin bok” På jakt efter de bästa  
bistammarna” om Apis Mellifera Ligustica: 
 
Det är tvivelaktigt om modern biskötsel skulle ha gjort 
sådana kolossala framsteg under de senaste 100 åren, 
om det inte varit med hjälp av det italienska biet. Detta 
bi är långt ifrån perfekt, men har blivit begåvat med en 
hel serie av värdefulla egenskaper, vilket har varit orsa-
ken till dess världsvida spridning. 
 
Vi inom Sveriges Ligusticabiodlare är ständigt på väg att 
ta vara på alla de goda egenskaper, som denna biras 
har förborgat i sin genutrustning. Vi vill ha ett Svenskt 
Ligusticabi, som är anpassat efter vårt klimat och 
vår Svenska flora.  
 
Den nya rasparningsplatsen som invigdes den 7:e juni 
på Visingsö är ett steg på vägen mot ett förbättrat Ligus-
ticabi. Invigningen blev en succé. Ca 200 glada och för-
väntansfull biodlare hade slutit upp denna dag Solen 
sken och Visingsö visade upp sig från sin all bästa sida. 
Vi fikade hos Inger och Lars på Persgården.  Det blågu-
la bandet klipptes av Riksförbundsordföranden Åke 
Sandquist. Några biodlare hade redan denna dag med 
sig kassetter för utsättning. Sedan var det dags för en 
guidad tur med buss till olika sevärdheter på ön. Här vill 
jag framföra ett stort tack till våra eminenta guider. Jan-
Axel Lindeberg och Lars Forsberg vill jag också salu-
tera. Utan deras arbetsinsats på Visingsö hade aldrig 
någon parningsplats kommit till stånd. Dagen avsluta-
des med en gemensam måltid på restaurang Solback-
en.  
 
Med rasparningsplatsen på Visingsö når vi nu en stor 
grupp av drottningodlare, som tidigare haft lång väg att 
åka för att få en ”säker” parning. Med den i dag så livligt 
debatterade miljöpåverkan som bilresandet innebär är 
min önskan att fler lokala rasparningsplatser etableras. 
Vi behöver, för att skapa dessa rasparningsplatser, att 
fler Ligusticaodlare startar upp systergrupper, som se-
dan testas enligt Svensk Biavels testmetodik.  
Vi kommer att på Visingsö ha flera stammar av vältesta-
de bin.  På Hallands Väderö, kommer vi som tidigare att 
ha enbart en systergrupp varje år. För att starta upp på 
Visingsö har vi haft ekonomiskt bidrag från LRF- projek-
tet Leader Sommenbygd: Utveckling av biodlarnäringen. 
Vi har en specificerad handlingsplan som har gjorts, på 

ett föredömligt sätt, av LRF:s Jönkö-
pingskontor i samarbete med Ligusti-
cabiodlarna. Handlingsplanen är utar-
betad i flera steg. På vårt årsmöte kan 
du ta del av kommande steg i Leaderprojektet.  
 
Under 2009 är min förhoppning att vi skall kunna satsa 
på en gedigen utbildning av biodlarekåren med hjälp av 
LRF. Ex. på kurser som skall startas upp är nybörjar-
kurs i biodling för olika målgrupper, fortsättnings-
kurs med temat ”våga växa”, näringsbiodling, bi-
genetik, drottningodling i olika steg och insemine-
ringskurser både för nybörjare och för mer erfarna 
inseminatörer.  
Kurserna skall om möjligt vara vecko- eller veckosluts-
kurser.  
 
Jag har tankar om att förstärka vår styrelse. Vi behöver 
bli fler i styrelsen eftersom vår rasgrupp växer snabbt. 
Den 27 september har vi vårt årsmöte i Örebro. Vi har 
många frågor att diskutera och flera målsättningar som 
behöver sättas på pränt.  
 
Det är viktigt att just Du kommer på mötet och för fram 
Dina synpunkter. Jag ser fram emot att vi blir bli den 
rasgrupp, som har de bästa bina och har de flesta drott-
ningodlarna. Vi är nu på god väg! 

 
Du har väl inte glömt tävlingen om vår bästa Logga. 

 
Många, långa och trevliga stunder i slungrummet önskar 
tankesmedjan för Ligusticabiodlarna 
Per-Olof Wagnsgård 
ordförande 
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Förslag till föredragningslista vid årsmötet i Örebro 2008 

§1 
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande POW 

§2 
Val av mötesfunktionärer; 

- mötesordförande 
- sekreterare för årsmötet 

- justeringsledamöter och rösträknare 
§3 

Föredragningslistans godkännande 
§4 

Godkännande av kallelse till årsmötet 
§5 

Verksamhetsberättelse föredras av föreningens  
ordförande POW 

§6 
Kassaberättelse föredras av föreningens kassör BOP 

samt fastställande av resultat- och balansräkning 
§7 

Revisorernas berättelse 
§8 

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
§9 

Redovisning av förslaget till nya stadgar samt  
rasbeskrivning för det Svenska Ligusticabiet 

§10 
Ev. beslut gällande §9 

§11 
Behandling av styrelseförslag gällande  
Hallands Väderö och Visingsö för 2009 

§12 
Information om Leader Sommenbygds projektet 

§13 
Information om styrelsens plan för 2009 samt 
budget för det kommande verksamhetsåret 

§14 
Beslut om styrelsearvode och §§ 11-13 

§15 
Beslut om årsavgift för 2010 samt  

förslag i 4 punkter från valberedningen 
§16 

Val av föreningens ordförande för 2009 
§17 

Val av två styrelseledamöter för två år 
§18A 

Val av en ersättare i styrelsen för två år 
§18B 

Val av en extra ersättare i styrelsen för ett år 
( LN föreslår Jan-Erik Jansson ) 

§19 
Val av en revisor för två år samt  

en revisorsersättare för ett år 
§20 

Val av en ersättare till valberedning 
§21 

Övriga frågor 
§22 

Beslut om nästa årsmöte 
§23 

Mötets avslutande 

Efter lunchen kommer projektledaren Ingvar Arvidsson från NordBi att berätta om det restaureringsarbete som på-
går med det ursprungliga Svenska biet. Vi i föreningen för Ligusticabiet kan säkert ta efter en del metodologiska ar-
betssätt i vårt förbättringsarbete med ”det gula biet” i Sverige. Projekt NordBi har nu pågått i snart 20 år och vi frågar 
oss — vad har man uppnått? Finns det några praktiska erfarenheter som vi kan ta till oss och tillämpa på vårt bi?  
Vi håller på att bygga upp en ny parningsplats på Visingsö. Tanken är att på Visingsö ska ett brett genetiskt arv erbju-
das, dvs. flera olika systerlinjer skall finnas tillgängliga samtidigt. Då det gäller Hallands Väderö skall som tidigare det 

erbjudas endast en systerserie i taget. 

Men hur ska vi gå vidare i valet av avelsdrottningar? Hur 
många linjer bör vi har igång samtidigt? Och andra kloka 
synpunkter från en erfaren biavlare som Ingvar och hur ser 
han på vår verksamhet med ett ”utifrån” perspektiv?  
Foto: Bosse Malmgren från NordBis hemsida som visar melliferabin. 
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Den 20 okt. Biodlarekonferens om Biavel på Jordbruksver-
ket i Jönköping. Mötesledare: Kerstin Ebbersten.  

Den 28 februari träffar PO Wagnsgård och Jan- Axel Lin-
deberg Mats Mellbom och Eva Engström från LRF. Syftet 
med träffen är att se vad vi kan få för hjälp med att starta 
upp en ny parningsplats på Visingsö. 

Den 4:e mars träffas arbetsgruppen i Taberg hos Sten-
Erik Falk. Närvarande är Jan-Axel Lindeberg, Gösta 
Svensson, Mats Persson, Sten-Erik Falk och PO Wagns-
gård. Närvarande var dessutom Bo Starck. Riktlinjerna för 
Hallands Väderö och Visingsö drogs upp. 

Den 27 mars träffades representanterna för de olika ras-
grupperna på Hotell Högland i Nässjö. Här presenterades 
aktuellt från Svensk Biavel. PO Wagnsgård närvarar. 

Den 29 mars avhölls vårt avelsmöte i Brunstorp. Deltog 
gjorde 33 medlemmar. 

Den 10 april avhölls ett styrelsemöte per tel.  

Den 17 april träffas PO Wagnsgård, Sten-Erik Falk hos 
Krister Linnell i Bunn. Vi gör ett program för invigningsda-
gen på Visingsö. 

Den 18 april träffas SBR:s avelskommitté och parningssta-
tionsföreståndarna på Hotell Högland i Nässjö. PO 
Wagnsgård och Lars Naimell deltog från Ligusticaodlarna 

Den 19 april Hotell Högland i Nässjö. Symposium om bi-
hälsa i arrangemang av Svensk Biavel AB. Ligusticabiod-
larna betalade kursavgiften för ett antal intresserade med-
lemmar. 

Den 14 maj på Visingsö. Jan-Axel Lindeberg, Lars Naimell 
och PO Wagnsgård åker den tänkta bussguideturen på 
ön. 

Den 20 maj avhölls ett styrelsemöte per tel. Här drar vi 
upp riktlinjerna för invigningen av rasparningsplatsen på 
Visingsö  

Den 27 maj kördes årets drönarmödrar till Hallands Väde-
rö. Mödrarna kommer i år från Åke Fredriksson. 

Den 3 juni. Telefonmöte. Vi gör en sista kontroll att allt 
kommer att fungera på invigningsdagen på Visingsö. 

Den 7 juni. Invigning av Visingsö med ca 200 deltagare vid 
parningsplatsen. Ca 175 på bussrundturen. 

Den 16 juni. Första mottagningsdagen av kassetter på 
Hallands Väderö. 

Den 23 juni. Skype—telefonmöte med styrelsen. 

 Den 4-6 juli. Insemineringkurs hos Åke Flood i Borlänge i 
samarbete med Svensk Biavel AB. 

Den 29 juli. Skype—telefonmöte med styrelsen. 

Den 11 aug. Hemtagning av kassetter och samhällen från 
Hallands Väderö. 

Den 12 aug. Besök hos biodlarnestorn Pelle Ljungholm i 
Norrköping. Jan-Axel Lindeberg, Lars Naimell och PO 
Wagnsgård var där. Pelle tilldelades ett diplom för sin bi-
odlargärning inom Ligusticabiodlingen. Pelle kommer att 
leverera drönarmödrar till Hallands Väderö 2009. 

Den 26 aug. Skype—telefonmöte med styrelsen. 

Den 13 september. Seminariedag i Tranås med ansvariga 
för Leader-Sommenbygd projektet, där de tänkta planerna 
om utbildning och kompetenshöjande åtgärder ska disku-
teras. Deltagare från E och F län och målgrupp lantbruka-
re. 

Den 24 sept. Telefonmöte inför årsmötet. 

Den 27 september. Årsmöte i Örebro.  

 

Styrelsen genom 

Per-Olof Wagnsgård / ordförande  

Verksamhetsberättelse för Ligusticabiodlarna år 2008 

SIDA 4 
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ÅRSMÖTE i ÖREBRO 

L 
Förslag om ny logga för Ligusticabiodlarna; Motivering —  
Detta är ett vanligt L men i typsnittet Vivaldi (fetstil och kursiv). Fördelen med 
denna logga är att den finns i alla datorers typsnittsuppsättning, den är enkel 
och med lite god vilja så ser man Ligusticabiet som flyger omkring. Kan färg-
sättas med gult i bakgrunden om man har en färgskrivare. Se sidan 1. 

Härmed avlägger valberedningen för Ligusticabiodlarna 
sitt förslag för kommande verksamhetsår 2009 – 2010. 

Valberedningens arbetsuppgifter kan bestå i flera olika 
uppdrag bla. att nominera kandidater och föreslå dessa till 
årsmötet för beslut men också finna möjligheter för ett mo-
dernt, flexibelt och effektivt styrelsearbete. Arbetsuppgif-
terna kan bli många och är viktiga. 
 

Ligusticabiodlarnas valberedning har nu avslutat sitt arbe-
te för kommande verksamhetsår och en enad valbered-
ning framlägger följande förslag: 

1. Avskaffa suppleanttitulaturen och gör alla i styrelsen 
till ledamöter. 

2. Fördela arbetsuppdragen inom styrelsen så att alla 
ledamöter tilldelas minst ett ansvarsområde var och 
är beredd att redovisa detta.  

3. Styrelsen utser själv fördelningen.  

4. Avskaffa suppleanttiteln för revisorerna och benämn 
denne ersättare.  

Personvals förslag: ( samtliga nedan är tillfrågade och 
tackat ja) 

•  Ordförande: mandattid  1 år , t.o.m år 2009 ,  
omval….P-O Wagnsgård. 

•  Ledamot:     mandattid  2 år ,t.o.m  år 2010,   
omval… Stig Engberger 

•  Ledamot:     mandattid  2 år , t.o.m år 2010,   
omval… Kjell Ekelöf 

•  Ledamot:     mandattid  2 år , t.o.m år 2010,   
omval….Lars Naimell 

•  Revisor:       mandattid  2år , t.o.m  år 2010,   
nyval…..Erik Pettersson 

•  Revisor ersättare: mandattid 1 år, t.o.m år 2009, 
omval….S-E Falk 

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelsenumerär 
kvarstår. Bedömer styrelsen behov av experthjälp utöver 
styrelsen kunskaper kan den vid dessa tillfällen direkt 
sammankalla expertkunskap direkt från föreningsmedlem-
marna.  

Vi i valberedningen dvs Marita Gustafsson, Ove Svensson 
samt undertecknad vill avsluta med att tacka alla som valt 
att ställa upp till nomineringarna och de ansvarsfulla pos-
terna i vår förening. 

För valberedningen 

Krister Linnell 

 

OBS: Obligatorisk föranmälan till Stig Engberger före 24/9 om deltagande i 
Årsmötet. Uppge om du behöver speciell mat till lunchen.  

Stig når du på tfn 019-323 284 eller e-post: stigbi@tele2.se 
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§1. Medlemskap. 
 
Ligusticabiodlarna är en politiskt, religiöst och etniskt 
obunden ideell organisation, som bygger på principen om 
frivilligt, individuellt medlemskap. Medlemskap i Ligustica-
biodlarna kan även vinnas av juridisk person som t.ex. 
biodlarförening. Fullvärdigt medlemskap fås då man erlagt 
stadgad medlemsavgift för verksamhetsåret. Medlemsför-
måner bygger på individuellt medlemskap och kan endast 
erhållas för en (1) person. Vid kollektiv anslutning erhålls 
endast en (1) förmån. Medlem kan uteslutas av styrelsen 
om denne ej betalar fastställd årsavgift, motarbetar eller 
skadar föreningens intressen. Styrelsens beslut i detta 
avseende kan överklagas till årsmötet. 
 
 
§2. Verksamhetsmål. 
 
Ligusticabiodlarnas målsättning är, att enskilda medlem-
mar efter bästa förmåga skall medverka till att kunskapen 
om det Svenska Ligusticabiet sprids och att villkoren för 
rasföreningen förbättras. Ligusticabiodlarna skall arbeta 
för att fortsätta den utveckling det Svenska Ligusticabiet 

under cirka hundra år har genomgått, ett bi som på vissa 
avgörande punkter kan anses skilja sig från den ursprung-
liga italienska nominatrasen (Apis mellifera ligustica, 
Spinola, 1806). Kriterierna för Det Svenska Ligusticabiet  

framgår i särskild bilaga, där även de godkända och kvali-
tetscertifierade drottningodlarna listas.  
 
 
§3. Organisation: 
 
Ligusticabiodlarnas verksamhetsområde är hela landet. 
Föreningen är en ideell organisation utan vinstsyfte. Före-
ningen skall ha ett organisationsnummer, med säte enligt 
styrelsens beslut. Föreningens högsta beslutande organ 
är årsmötet och den verkställande makten mellan årsmö-
tena utövas av styrelsen.  Vid årsmötet väljs olika funktio-
närer och en styrelse enligt särskild ordning. Valbar till 
styrelsen är varje fullbetalande medlem. Styrelsen konsti-
tuerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet. 
Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Styrelsen är be-
slutför, då minst en mer än hälften av de valda ledamöter-
na är närvarande. Styrelsen kan även ha sina möten ge-

nom telefon eller elektroniska media då samma besluts-
regler gäller. Verksamhets- och räkenskapsår för förening-
en är 1 september – 31 augusti. Ändringar av dessa stad-
gar skall beslutas av två på varandra följande medlems-
möten varav ett skall vara årsmöte.  
Protokoll skall alltid föras vid sammanträde med styrelsen 
och föreligga i justerat skick senast fyra (4) veckor efter 
sammanträdet. Protokoll fört vid årsmöte skall finnas i ju-
sterat skick efter senast sex (6) veckor efter årsmötet.  
Beträffande kommittéers, arbetsgruppers, m.fl. skyldighet 
att föra protokoll beslutas detta av det organ som inrättat 
respektive grupp. Ett minimikrav är dock att sådana grup-
per dokumenterar sin verksamhet genom minnesanteck-
ningar och att detta slutredovisas vid ett årsmöte. 
Föreningens revisorer granskar räkenskaper och förvalt-
ning och skall avge en revisionsberättelse efter varje revi-
sion, vanligen årligen och i god tid före ordinarie årsmöte. 
 
§4. Årsmöte. 
 
Årsmötet är Ligusticabiodlarnas högsta beslutande organ. 
Ordinarie årsmöte skall hållas under perioden 15 septem-
ber till 15 oktober varje år. Förslag till föredragningslista 
skall upprättas av styrelsen. 
 
Följande punkter är obligatoriska på föredragningslistan: 
a) Godkännande av kallelse och föredragningslista för 
årsmötet. 
b) Verksamhets- och kassaberättelse. 
c) Fastställande av resultat- och balansräkning. 
d) Revisorernas berättelse. 
e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
f) Behandling av motioner och styrelseförslag. 
g) Verksamhetsplan och budget för det kommande verk-
samhetsåret. 
h) Val av Styrelse och andra föreningsfunktionärer 
i) Beslut om arvoden och årsavgift till föreningen. 
 
Ligusticabiodlarnas årsmöte består av de då närvarande 
medlemmarna vid årsmötets öppnande. Alla, vid varje 
tidpunkt, närvarande medlemmar i Ligusticabiodlarnas har 
rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga 
om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet. Röstning 
sker i första hand genom enkel votering. Mötesordförande 
har utslagsröst samt bestämmer formerna för varje voter-

 

Förslag till stadgar för Ligusticabiodlarna 

Jag ( Lars Naimell ) fick i uppdrag av årsmötet i Lyrestad att försöka skriva samman ett förslag till stadgar för föreningen. Dessa presenteras 
här på följande sidor. På nästa sida har jag även kommentarer till förslaget. Som mall har SBR´s normalstadga använts. Jag har försökt ha så 
få §§ som möjligt, men ändå en klar och entydig text. Vi får inte glömma att vi är en sammanslutning på grund av ett gemensamt intresse. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Spinola�
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ing. Kallelse till årsmöte sker enligt styrelsens bestäm-
mande dock minst två (2) veckor före mötesdatum. Kallel-
se bör alltid också ske i Bitidningen. Medlem i Ligusticabi-
odlarna har rätt att inlämna enskild motion. Motion skall 
inlämnas till föreningens ordförande före den 1 september 
eller enligt årsmötes bestämmande. Valberedningens 
uppgift är att förbereda personvalen vid årsmötet. Valbe-
redningen skall bestå av minst två (2) ledamöter varav en 
är sammankallande. Valberedningen skall delge styrelsen 
sitt förslag minst två (2) veckor före tiden för ett ordinarie 
årsmöte. 
 
Årsmötet väljer, inom föreningen en styrelse på fem (5) 
ledamöter, samt minst två (2) ersättare, som skall kunna 
tjänstgöra vid förfall av ordinarie styrelseledamot. Funktio-
nerna i styrelsen skall vara ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör och avelssamordnare.   
 
Ordförande väljs för ett (1) år i taget. Övriga ledamöter i 
styrelsen väljs med mandatperioder på två (2) år. Hälften 
av styrelseledamöterna väljs udda år, resterande antal 
jämna år. Ersättare har alltid mandattiden ett (1) år.  
Val av två (2) revisorer med en mandattid på två (2) år. 
Revisorernas mandattid skall gå omlott på så sätt att en 
(1) revisor väljs vid ordinarie årsmöte.  
Val av valberedning sker vid varje ordinarie årsmöte och 
skall bestå av minst två (2) föreningsmedlemmar, varav 
en (1) utses till sammankallande.  
 
Om årsmötet utser speciell projektledare eller motsvaran-
de med uttalat uppdrag och mål, skall denna utses endast 
ett år i taget. Avrapportering skall ske inför årsmötet och 
vederbörande skall ha rätt att närvara vid styrelsemöten, 
samt erhålla kallelse till dessa. 

§5.  Övrigt 
 
Mötesordföranden har tolkningsföreträde vid tvist. Frågor 
av tvistemålstyp skall nogsamt protokollföras och där det 
slutliga beslutet skall vara spårbart 
Årsmötet skall drivas beslutseffektivt och vid frågor som 
tagits upp i dessa stadgar beslutar årsmötet enligt enkel 
majoritet, dock ej i frågor om föreningens upplösning. 
Denna fråga kräver 2/3 majoritet, samt att frågan offentligt 
utlysts i särskild kallelse 
Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla extra årsmöte. 
Om föreningens revisorer eller fler än 1/3 av medlemmar-
na så begär, skall även extra årsmöte sammankallas. Kal-
lelse vid extra årsmöte får ej utgå senare än 4 veckor efter 
framställningen och extra årsmöte får ej utlysas tidigare 
än 4 veckor efter kallelsen. Endast frågor, som angetts i 
kallelsen, får behandlas på extra årsmöte. 
 
I övrig verksamhet äger föreningens ordförande tolknings-
företräde men hans beslutsrätt skall vila på demokratiska 
principer. Han skall även tillse att verksamheten och sty-
relsearbetet drivs enligt gällande lagar och förordningar. 
Han bör särskilt beakta att verksamheten drivs på ett kva-
litetsmässigt gott sätt, samt att föreningens resurser för-
valtas på ett kostnadseffektivt sätt. Ordföranden skall sär-
skilt beakta medlemsnyttan i sina beslut. 
 
Vid eventuell upplösning av föreningen skall årsmöte be-
sluta dels om hur upplösningen skall realiseras, dels hur 
eventuella tillgångar skall fördelas. 
 
/ Lars Naimell 

Kommentarer till stadgeförslaget. 
 
Förslaget innehåller samtliga föreningstekniska element som finns med i SBR´s s.k. normalstadga, även om ordningen 
avviker. Jag har försökt få ner antalet paragrafer till ett minimum ( 5 §§) och skriva så enkelt och entydigt som möjligt. 
Det processuella runt att driva en förening tror jag kan regleras med dessa §§ – sedan finns det utrymme för mycket 
sunt förnuft i dessa stadgar, där man får tolka efter bästa förmåga och sedan redovisa sina tankar och beslut inför års-
mötet. 
 
I §1 Medlemskap finns ett förtydligande så att eventuella medlemsförmåner begränsas vid kollektivt medlemskap. 
 
I §2 Verksamhetsmål har jag kallat vårt bi för det svenska Ligusticabiet för att betona att detta bi skiljer sig från det 
gula italienska biet, samt i allmänna ordalag talat om vad vi ska göra. I detalj regleras vad vi menar i en rasstandard 
som finns i en bilaga samt talar om att våra avelsdrottningar endast tillhandahålls av godkända och kvalitetscertifiera-
de drottningodlare. De ska klara av de uppsatta målen som också finns i bilaga. Dessa bilagor hittar du på följande 
sidor.  
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 I §3 behandlas Organisationen för vår förening, hur makten delegeras till en styrelse och vilka regler som ska gälla 
för deras beslut, räkenskapsår och protokollskrav. Samt en slags övergripande instruktion för revisorerna. 

I §4 behandlas Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. Vilka ställningstaganden som måste göras vid 
ett årsmöte. Här kan texten verka lite ”krystad”, men det är till för att årsmötet kan börja i tid, även om det är få med-
lemmar närvarande och om några går ut för att röka under ett årsmöte, så kan man ta beslut med de som är kvar. ( Så 
det gäller dels att komma i tid till ett årsmöte och inte springa från utan vänta tills ordf. beslutar om rast ! ). Här finns 
regler om motioner, styrelsens sammansättning och mandatperioder samt motsvarande för revisorer och valbered-
ning. Jag har också valt att kalla suppleanterna för ersättare och årsmötet får välja fritt hur många de ska vara, dock 
minst en(1) som väljs varje år. Jag har även fört in begreppet projektledare utifall årsmötet vill ha någon att utföra en 
speciell uppgift eller vill lyfta ut en viss funktion från styrelsens ordinarie arbetsuppgifter. Dessa projektledare kan vara 
en eller flera och de väljs på ett år i taget, samt de har skyldighet att redovisa årligen till årsmötet.  
(Exempel på projektledare kan vara denna uppgift jag fick av förra årsmötet att jobba fram detta förslag på nya stad-
gar och som jag nu redovisar vid årsmötet 2008. Ett annat exempel på projektledare kan vara det ”redaktörskap” för 
LigusticaBladet som jag tagit på mig efter årsmötet 2006 och som mycket väl kan läggas utanför styrelsen.) 
OBS: Valberedningen väljs varje år enligt detta stadgeförslag, övriga i huvudsak vartannat år. 
 
I §5 Övrigt finns lite om vad som krävs om föreningen ska läggas ner och extra årsmöte. Lite mer om maktfördelning 
vid tolkningstvist, samt någon slags beslutsnorm för ordföranden att gå efter då han fattar beslut och att alltid har sista 
ordet så att säga. 
 
Jag tror nog att dessa stadgar ska funka för oss. OBS—Ligusticabiet definieras i bilaga, liksom krav på de certifierade 
drottningodlarna. Testprotokollet som jag tycker vi ska följa är från Svensk Biavel AB även om vi poängsätter med en 
annan totalsumma — detta för att man ska kunna skilja på bedömningar av Ligusticabiet från andra raser. Vi kan då 
på sikt föra in våra drottningar i den kommande databasen på Svensk Biavel över tillgängligt drottningmaterial i landet 
vilket kan vara till hjälp både för oss och Buckfast gruppen som behöver ”tanka upp” med Ligustica gener då och då. 
/LN 

Behöver vi verkligen nya stadgar ? 
 
Föreningens nuvarande stadgar är omskrivna och revide-
rade och det är lite oklart vilken skrivning som gäller. I 
varje fall var detta årsmötets uppfattning när jag fick upp-
draget 2007 i Lyrestad.  
Sten-Erik Falk har haft vänligheten att  hjälpa mig i utarbe-
tandet av dessa stadgar genom att han skickat mig den 
nu gällande versionen av stadgar och även gett lite all-
männa synpunkter vad som bör vara med i nya förenings-
stadgar.  
Man kan också säga som så — att stadgar är ett slags 
levande dokument i en förening och ska omprövas då och 
då. Tekniken utvecklas och detta skall återspeglas i regel-
verket för en förening. För ett år sedan hade endast vår 
kassör erfarenhet av Skype-telefoni. Nu ”Skypar” vi näs-
tan varje vecka. Skype-tfn införde styrelsen så sent som 
våren 2008. Effekten har då blivit att vi har haft telefon-
sammanträden varje månad och detta medför att alla frå-
gor blir bättre bearbetade ( vill vi tro i alla fall!).  
Föreningen har ökat sitt medlemsantal och detta ställer 
ökade krav på informationsspridning, men också ökade 
krav på korrekt dokumentation.  

Ordförande har i sin spalt efterlyst fler personer med utta-
lade ansvarsområden. Motivet för detta är den ökande 
arbetsbelastning som Ligusticabiodlarna nu genomgår, 
genom att man driver och ansvarar för två parningsplat-
ser, driver ett omfattande Leaderprojekt på Visingsö med 
olika utbildningsprojekt samt den ökande medlemstill-
strömningen 
Ordförande POW har också framfört önskemålet att styrel-
sen formerar sig i par eller fler då det gäller de olika an-
svarsområdena och då med verksamhetsinriktning. Till 
exempel kan två personer dela på sysslan med avelsan-
svar då det är lättare att komma framåt i verksamheten 
om man lätt kan diskutera sina tankar med någon annan 
som är insatt i problematiken—men en person skall for-
mellt vara ansvarig för verksamheten eller ansvarsområ-
det.  
 
Men nya tider kräver nya stadgar—tycker jag! 
 
/LN 



1. Temperament (x 2  ) 
10mycket fredliga 
   8 fredliga 
5 flyger upp men sticker ej 
2  irriterade, sticker vid provokation 
0 sticker oprovocerat 
SV: Medelvärde 
  

4. Kalkyngel 
10  inget kalkyngel observerat 
 8 enstaka i drönarceller 
5  enstaka arbetarbiceller 
 2  många kalkyngelceller 
0 kalkyngel i merparten celler 
SV: Medelvärde 
  

7. Nosema (anges om provtagning skett) 
10 inga sporer 
8 mycket svag infektion (0-0,5 milj sporer/bi) 
5 svag infektion (0,5-2 milj sporer/bi) 
2 starkt infekterat (2- 5 milj sporer/bi) 
0 mycket stark infektion (över 5 milj sporer/bi) 
SV: Poängvärdet för högsta infektionsgrad 

2. Kakfasthet 
10 mycket lugna 
  8  lugna 
5   nervösa men flyger inte upp 
 2 oroliga och flyger upp 
0 mycket oroliga 
SV: Medelvärde 
  

5. Honungsskörd ( x 2  ) 
10 mer än 50% över bigårdens snitt 
8 10-50% över bigårdens snitt 
5 bigårdens snitt  +/- 10 % 
2 10-50% under bigårdens snitt 
0 mindre än 50% av bigårdens snitt 
SV: ange gärna även antal kg, t.ex.80 (64kg) 
  

8. Färg drönare 
10 gul rand eller randiga ( gulbruna ) 
 
5 bronsfläckar 
 
0 helt mörka 
 

3. Svärmtröghet 
10  inga bestiftade cellkoppar 
8  bestiftade cellkoppar, ingen svärmning 
5  bestiftade cellkoppar, ett ingrepp 
  2 bestiftade cellkoppar flera ingrepp 
0  svärmning trots åtgärder 
SV: Lägsta värdet 
  

6. Utrensning (se senaste rev. SvB) 
Fryst kakstycke i samhället 
10 utrensat inom 48 tim 
8 mer än 80% inom 48 tim 
5 20-80% inom 48 tim 
2 mindre än 20 % 
0 ingen utrensning 
  

 OBS: Se min text som ett förslag 
och att vi i detalj ska diskutera fram 
vilka krav som ska till för varje po-
ängsteg på årsmötet. 

FÖRSLAG till Rasstandard för det Svenska Ligusticabiet 
Föreningen för Ligusticabiodlarna äger ensamt att definiera vad som avses med det Svenska Ligusticabiet och har 
ensamrätten att kvalitetsdeklarera och kvalitetscertifiera ackrediterade drottningodlare.   
Godkända drottningodlare enligt ovan framgår av särskild förteckning.  
Det Svenska Ligusticabiet skall ha ett tydligt släktskap med det italienska Ligusticabiet (Apis mellifera ligustica, Spi-
nola, 1806) men har egenskaper som är anpassade för det svenska klimatet och för svenska förhållanden.  
Morfologiskt så kännetecknas det Svenska Ligusticabiet av att det är ett medelstort och slankt bi med lång tunga och 
långa ben. Biet har en grundfärg på bakkroppen som är läderbrun till klargul. Minst en till tre tydliga gula ringar på bak-
kroppen. (Hårbandet på 4:e bakkropps-segmentet skall vara brett och gulaktigt. Håren på 5:e bakkroppssegmentet 
skall vara korta.) Drönarna skall vara gulbruna. Drottningen får inte producera mörka till svarta drönare. (Vingmätning 
(enligt gängse mätprinciper) på arbetsbina skall visa en positiv diskoidal-vinkel. Kubital-index skall i huvudsak ligga 
mellan värdena för mellifera-bin och carnicabin, dvs. mellan 2,0(1,9) till 2,7(2,8). Drönare 1,6 till 2,0.)  
Egenskaper som svärmtröghet, fromhet, god städförmåga och god sjukdomsresistans premieras. 
En godkänd avelsdrottning av det Svenska Ligusticabiet skall ha kända och godkända anfäder i minst fyra ( fem? )
släktled bakåt och där rasegenskaper enligt ovan skall vara av förstklassigt slag.  
Utförligare bedömningsprotokoll (nedan) finns i särskild bilaga och följer i stort Svensk Biavel AB´s bedömningsproto-
koll.  Certifierade odlare skall årligen lämna in protokoll över sina samhällen till föreningen Ligusticabiodlarna. Varje 
drottning skall namnges enligt Svensk Biavel AB´s normer.  
Denna rasstandard är endast preliminär och kan ändras enligt ovan. 
 
Bedömningsprotokoll : Följande bedömningskriterier har sin grund i protokoll enl. Svensk Biavel. 
Eftersom vi vill ha hanterliga bin med hög honungsproduktion så får dessa komponenter dubbelt värde i våra bedömningskriterier. Varje kriteri-
um kan ha ett värde mellan 0 och 10. Maximal poängsumma man kan erhålla är 100 poäng – dessa fördelar sig på följande sätt; Tempera-
ment (x 2), Kakfasthet, Svärmtröghet, Kalkyngel, Honungsskörd (x 2),  Utrensning, Nosema och Drönarfärg.  Om vi inte genomfört någon ut-
rensningskontroll alls under året för ett visst samhälle, så utgår denna bedömning. Man kan då ange totalbedömningen t.ex. 68 poäng (ej 6) 
eller 68/90 (ej 6). 
Anvisningar 
Bedömningar ska göras under skilda tillfällen under året. Egenskaperna 1-2 ska bedömas vid varje tillfälle, övriga egenskaper bedöms när så 
är möjligt. Egenskaperna 6 utrensning och 7 Nosema anges om särskilda prov utförts för dessa egenskaper. 10-gradig skala används genom-
gående. OBS! Vid sammanställning av värden gäller inte generellt genomsnittligt värde utan ibland lägsta värdet som uppnåtts vid bedömning-
arna. Vilket värde som ska användas anges nedan efter förkortningen ”SV:”. Avrundning till heltal gäller. 
( Anledningen till de annorlunda poängen är att man lätt kan skilja vårt bi från t.ex. Buckfast som då har ett annat ”räknesystem” ) 

OBS: Kriterierna ovan är inte sorterade i rätt ordning eller klara då det gäller de enskilda kriteriestegen, detta får diskuteras på 
årsmötet om vi går efter denna linje.  I beskrivningen ovan så bör kanske det som är markerat med kursiv stil och inom parentes 
utgå, då det kräver mätningar. Man kan då lika gärna definiera biet med m-DNA eller annan icke-fältmässig och komplicerad me-
tod. Vi har möjlighet att efterhand försöka hitta en bra och praktisk definition för Ligusticabiet. Allt behöver inte vara klart 27/9-08. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Spinola�
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Spinola�
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Spinola�
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Spinola�
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Ligusticabiodlarna har lyckats få Leader stöd för 
ett större inköp ( 85 st ) av Apideor. Styrelsen vill 
nu placera ut dessa hos intresserade medlemmar.  
Vi vet dock inte hur stort intresset är för denna 
medlemsnytta. Beroende på intresse så kommer 
de att säljas i poster från en (1) st om det är stort 
intresse till många om intresset är klent (men det 
får vi väl hoppas att det inte är). Priset kommer 
naturligtvis att vara subventionerat och får be-
stämmas på årsmötet, men 50 till 100 kr per api-
dea kan vara ett riktvärde.  
Priset och antalet som du får köpa beror således 
på intresset och vi ska naturligtvis fördela ut dem 
rättvist och till så många som möjligt. 
Syftet är att få igång en ökad användning av våra 
parningsplatser och underlätta för våra medlem-
mar att bedriva en rationell drottningavel. 
Från och med säsongen 2009 kommer vi att tillåta 
både SBR kassett och Apidea, på både Hallands 
Väderö och Visingsö. 
Vi vill också förändra tillgängligheten till parnings-
platserna, så att man kan sätta ut sina kassetter 
eller apideor när det passar den enskilde. Natur-
ligtvis ska sedvanliga regler följas för både 
Hallands Väderö och Visingsö. Nytt blir också att 

det ska vara likartade regler för båda parnings-
platserna, dessa kommer ut efter avelsmötet i 
mars 2009. 
Hör av dig till vår samordnare för denna trevliga 
medlemsnytta; Ring Jan-Axel Lindeberg på tfn 
— 0708 887 622. före den 20/9 så tar vi upp frå-
gan på årsmötet, vi vet då hur många som anmält 
intresse och kan ge ett pris per ”post”.  
 
Apideorna får du i samband med avelsmötet i 
mars 2009. 

Apideor till intresserade drottningodlare 

SBR´s senaste publikation Boken om Biodling  
kostar 385 kr + porto 66 kr dvs 451 kr totalt för 
medlemmar i SBR. (Annars 450 kr+ porto=516kr) 
Du sparar in portokostnaden om du beställer här! 
 
Du kan beställa den genom LigusticaBladet och få 
den levererad i samband med årsmötet.  
Ditt pris blir då = 385 kr. 
Beställ före 20/9 på mail: lars@naimell.se 
eller tfn: 0705 437 998 

Sida 10 



LigusticaBladet  
 

Årsmöte 2008  

LigusticaBladet  
 

Årsmöte 2008  

 

Vid årsmötet i Lyrestad 2007 uppdrogs åt styrelsen att 
undersöka möjligheterna att starta en ny parningsplats på 
Visingsö. En arbetsgrupp bildades och som bestod av 
ordf. P-O Wagnsgård, Mats Persson, Gösta Svensson och 
Sten-Erik Falk. Senare knöts även Jan-Axel Lindeberg till 
gruppen.  
 
Jan-Axel har under många år bedrivit biodling på Visingsö 
och var den i gruppen som hade lokal kompetens. Tidiga-
re har SBR haft en parningsstation på Visingsös norra del, 
men av flera skäl ansågs den lokalen olämplig – utan istäl-
let tittade man närmare på den södra delen av ön.  
Sedan många år tillbaka är Lars Forsberg bitillsyningsman 
på Visingsö och som också knöts till beredningsgruppen. 
Ganska snart kom gruppen fram till att de marker som ägs 
av Staten, men som gränsar till Lars egen gård Persgår-
den, var den mest lämpliga lokaliseringen av parningssta-
tionen. Här finns möjlighet att ha ca 300 stolpar utplacera-
de utan problem. Vidare så finns en körväg parallellt med 
de utplacerade stolparna som underlättar då man sätter ut 
ett större antal kassetter. Mer fördelar är att Lars bor i när-
heten och kan därmed utöva tillsyn på ett enkelt sätt.  
 
Per-Olof tog kontakt med LRF i Jönköping för hjälp med 
att utveckla parningsstationen. LRF är på central nivå en-
gagerad i SBR verksamhet och det var glädjande att kun-
skaperna om biodlingens potential även fanns ute i regio-
nerna. Biodling är ur många aspekter en synnerligen 
lämplig ”bisyssla” inom lantbruket, så det är egentligen 
inte förvånande att LRF ger oss sitt stöd. I grunden är det 
sannolikt okunskap i botten som gör att inte fler lant-

brukare ägnar sig åt biodling – om inte annat så för att 
optimera sitt skördeutfall. En oljeväxtodlare kan i bästa fall 
öka sin skörd med ca 30 %, med andra ord så kan bina 
”betala skatten” för skörden – och det kan ju inte vara helt 
fel. 

 
Åter till Visingsö – Jan-Axel åtog sig att under de första 
åren ansvara för att det kom lämpliga drönarstammar till 
parningsplatsen och även sköta bisamhällena praktiskt. 
Jan-Axel har under många år haft kontakt med Pelle 
Ljungholm och fått fina bidrottningar genom honom.  
 
Grundtanken för parningsstationen på Visingsö är att er-
bjuda tillgång till flera olika systerserier, för att få så bred 
genetisk bas som möjligt. I en naturlig miljö parar sig drott-
ningen med kanske upptill 25 olika drönare och får då ge-
ner från många olika bilinjer. Man förhindrar inavel effektivt 
genom flera obesläktade linjer men man får sannolikt ock-
så friskare bin genom detta. Man kan naturligtvis inte rita 
upp vackra släktträd eftersom härstamningen på drönarsi-
dan på detta sätt blir okänt i praktiken. Men vi måste ha 
höga krav på de drönargivare som ställs ut och därigenom 
hoppas på att de flesta av avkomman blir bra bisamhällen. 

Naturligtvis kommer det att dröja några år innan parnings-
platsen blir ”optimal” ur den aspekten att den genetiska 
basen är ”bred”. I år fanns två olika linjer representerad 
och det får väl vara en acceptabel start. 
 

Persgården på Visingsö är en ny parningsplats för ligusticabin 

Fikapaus i Lasse Forsbergs trädgård på Persgården 
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Invigningen av parningsplatsen blev bestämd till den 7 juni 
och vi gick ut med erbjudande om en guidad rundtur i 
samband med detta.  

Gensvaret överträffade alla planer. Totalt kom det in ca 
180 föranmälningar och hela det planerade programmet 
fick göras om. Bussar och lokala guider bokades. En sen 
lunch utspisades för ca 150 st.  

 

Men med god planering så fungerar också det – till och 
med vädret var på vår sida. I stålande solsken och i be-
haglig värme invigde SBR ordförande Åke Sandquist Vi-
singsös parningsplats på utsatt tid. Efterföljande rundtur 
fungerade bra med besök på olika stationer som Näs 
slottsruin, äppelodling och Brahekyrkan.  

 

Så när vi sent på eftermiddagen åter äntrade färjan Ebba 
Brahe var det många positiva intryck som krävde bearbet-
ning och lite funderande. Men nog kommer Visingsö att bli 
en mycket bra rasparningsplats för ligusticabin, allt talar 
för detta. 

I en nästan fullsatt Brahekyrka berättades Visingsös historia 

Vid Näs slottsruin mötte en vital guide 

Valberedare Marita Gustafsson med sambo var positiv till 
valet av sommarresa 

Kurs i Genetik 

Är du intresserad av att förkovra dig och bli bättre i din 
drottningodling. Ligusticabiodlarna erbjuder tillsammans 
med Svensk Biavel en nybörjarkurs i ämnet Genetik un-
der mars månad 2009. Kostnad ca 350 kr. Hör av dig till 
Lasse på tfn 0705 437 998 eller lars@naimell.se med 
intresseanmälan före den 15 okt. 

Här kunde vi haft en annons 
men vi saknar f.n. annonsörer 
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Parningsresultat vid Hallands Väderö 2008 

Tabellen här intill visar parningsresulta-
tet för Hallands Väderö från vecka 27 till 
vecka 33.  
Personligen tycker jag att sådana tabel-
ler är svåröverskådliga och vill gärna 
bearbeta siffrorna så de blir mer grepp-
bara, nedan är min bearbetning motsva-
rande den som jag gjorde förra året. 

Kortfattat så visar tabellen att det var 
271 utsatta kassetter och man fick lyck-
ad parning i 233 av fallen, motsvarande 
86 % av det totala utsatta kassetterna. 
Vidare så framgår det att det var 7 odla-
re som hade en 100% antagning av sina 
drottningar, medan en (1) odlare hade 
maximal ”oflyt” som inte fick en enda av 
sina tre utsatta kassetter parad. Om 
man delar upp materialet i två grupper, 
dels de som sätter ut mindre än genom-
snittet (som är 12 kassetter), respektive 
de som sätter ut fler än genomsnittet. 
Skiljer sig dessa grupper åt på något 
avgörande sätt? Nej inte lika tydligt som 
var fallet förra året.  
Den som sätter ut mindre än genomsnit-
tet sätter ut ”i snitt” - ca 6 kassetter och 
vederbörande fick en antagning på  

ca 80%. 
Den som sätter ut ett större antal än 
genomsnittet—sätter ut ca 21 kassetter 
och får ca 88% antagna drottningar. 
Om jag gör samma typ av matematisk 
operation som förra året, så kan man 
lite förenklat säga att det lönar sig för de 
som sätter ut mindre än genomsnittet att 
öka till mellan 8 och 9 kassetter ( vi har 
ju inga halva kassetter), så säg 9 — så 
är det bara kostnad för ca en halv kas-
sett för dessa 3 extra kassetter. Men tre 
extra kassetter för den som ligger över 
genomsnittet, så är det mycket lite att 
hämta ”gratis” om den lyckade parnings-
procenten är ca 90%. Däremot om man 
säljer alla sina parade drottningar så är 
det i princip lönsamt att öka antalet ut-
satta kassetter med ”hur mycket som 
helst” (ett påstående som naturligtvis 
inte stämmer med verkligheten ! ). 
Men slutsatsen är ändå till de som sät-
ter ut få kassetter, försök öka med någ-
ra extra nästa år, då lönar det sig lite 
bättre jämfört med årets resultat. 
/LN 

Antal inl. 
Antal pa‐
rade  % parade 

kassetter 
drottning‐

ar   

   

4  4  100 
26  22  85 
34  31  91 
6  6  100 
14  12  86 
4  3  75 
18  17  94 
8  8  100 
12  11  92 
3  3  100 
2  2  100 
3  0  0 
3  3  100 
11  8  73 
24  21  88 
21  18  86 
15  15  100 
16  12  75 
20  18  90 
5  4  80 
6  4  67 
10  7  70 
6  4  67 
    

271  233  86% 

Någon motsvarande tabell finns ej för tillfället då det gäller den 
nya parningsplatsen på Visingsö. De första kassetterna sattes 
ut i samband med invigningen 7 juni och fortfarande när detta 
skrivs (27/8) så finns gott om drönare på Visingsö och de se-
naste kassetterna sattes ut för bara några dagar sedan. Lars 
Forsberg uppger att 188 kassetter har satts ut, samt att just nu 
är 6 kassetter utsatta. Några uppgifter om hur många drottning-
ar som blivit äggläggande finns inte ännu. Men ca 190 utsatta 
drottningar är ett bra facit för premiäråret.  

Rödmärkt drottning som går på en Apidea i Åke Floods 
hemmabigård. Bilden från insemineringskursen i Bor-
länge i juli 2008.  Foto: LN 
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Det är midsommardagens morgon. Lugnt och tyst i huset. 
Bara jag uppe. Jag har legat och grunnat ett par timmar på 
min biodling och mina försök att bedriva en viss avel, dvs. 
en förbättring av mina Ligusticabin. För mig gäller i fort-
sättningen bara denna enda biras och någon splittring och 
test av andra bin är jag inte intresserad av. 
Jag har 3 bigårdar med totalt ca 25 samhällen. Det är 
egentligen alldeles för lite för att kunna värdera och välja 
ut material att gå vidare med och planera årets och nästa 
års avelsarbete. 
Jag arbetar sedan många år tillbaka med mina linjer 1 och 
2. De baserade sig från början av 1990-talet på Ragnebys 
bästa och jag har gått vidare sedan dess med drottningar 
som varit inseminerade eller parade på Hallands Väderö. 
Beklagligt nog har jag vid några tillfällen splittrat mig och 
jobbat med Ligurer och linjer som verkat lovande hos biod-
larkolleger och det har naturligtvis gett mig en viss erfaren-
het men gjort att mitt avelsarbete med nämnda två linjer 
blivit lidande. 
En del driver avel för att få så stora skördar som möjligt 
och odlar då ofta från renparade drottningar och friparar. 
Jag har inte funnit att samhällen med friparade drottningar 
gett bättre skörd än mina renparade annat än i undantags-
fall. Jag har heller inte funnit att inseminerade drottningar 
”håller” sämre än friparade. Inseminerade och renparade 
drottningar ska normalt enbart nyttjas för att bedriva fort-
satt avel. Men jag måste med bestämdhet säga att det 
måste renparas en ganska stor systergrupp för att få till-
räckligt underlag för utvärdering och vidare avelsarbete. 
10-12 systerdrottningar är ett minimum. Strävan måste 
vara att få fram systerdrottningar där samhällena är så 
jämna som möjligt för att sedan välja de två-tre bästa att 
gå vidare med. En renparad drottning kan dock nyttjas för 
att odla bruksdrottningar av även om det inte är den bästa 
i en utvärderingsgrupp. Den ger som regel bättre nya sam-
hällen än de friparade drottningarna. Därför är det värde-
fullt att ta vara även på de flesta av de renparade drott-
ningarna bl a för att de sprider bra drönare i bygden. 
I år har jag en systergrupp om 10 drottningar i linje 2 samt 
ett par i linje 1. Jag har också en grupp om 7 friparade i en 
annan linje men jag såg redan tidigt att de inte håller måt-
tet och jag lämnar denna linje. Jag börjar värdera dessa i 

ett första steg redan på våren och går sedan vidare till 
mitten av juni med utvärdering varje vecka. 
Jag ser på förmågan att övervintra väl, att rensa sin bot-
ten, helt fri från kalkyngel under försommaren. Sedan 
kommer värderingen av humör och kakfasthet samt ut-
veckling. Vidare svärmtröghet och att bina inte vildbygger 
eller kittar onormalt. När jag gjort dessa iakttagelser vecka 
efter vecka och noterat i mina protokoll är det dags att väl-
ja ut de två bästa att odla ifrån. Ett viktigt kriterium just då 
är naturligtvis att se hur de samlat honung. Både mängd 
och att de fyller ramarna på vettigt sätt. Vidare att bin och 
drönare är lika i färg och randning. 
Jag betygsätter mina samhällen sedan flera år tillbaka i en 
skala 5 till 1 där 5 är bästa och har ett speciellt protokoll 
för detta. Varje drottning har naturligtvis en ID beteckning 
och renparade drottningar har stamtavla. Jag färgmärker 
och vingklipper och har en skiss över varje bigård med 
samhällenas nummer och placering. Ingen risk för hop-
blandning. 
Varje ingrepp och iakttagelse förs in i protokoll och jag kan 
således redan i mitten av juni peka ut mina avelssamhäl-
len att gå vidare med. Det kan vara samhällen med fjolårs-
drottningar eller äldre. Alla värderas jämbördigt fram till 
denna tid men äldre drottningar har naturligtvis en favör 
eftersom de varit med i en tidigare utgallring. Det måste 
göras så tidigt för att sedan kommer störningarna som 
ställer allt på ände och det är då man ser att man borde ha 
dubbelt så många samhällen. Dessa störningar består 
huvudsakligen i att ta bin till kassetter för årets odlingar. 
Jag kan inte ladda 30-40 kassetter utan att det måste tas 
bin även i avelssamhällena och detsamma gäller när jag 
bildar avläggare. 
Av fjolårets 12 renparade drottningar finner jag att 5-6 är 
värda att spara och gå vidare med nästa år. Kanske något 
samhälle senare på sommaren visar sig vara bättre eller 
sämre och då har jag den vetskapen med mig till nästa år. 
Men varför blir inte alla drottningar i en systergrupp lika 
bra? Detta har naturligtvis göra med gener och anlag. Man 
måste betänka att varje drottning som odlas kommer från 
ett enda ägg och har anlag från en enda spermie. Och 
som syskon i en mänsklig syskonskara blir olika så blir 
även drottningarna i en systergrupp olika. Anlag som lig-

Mitt sätt att bedriva avel 
med Ligusticabin  Berättat av  Sten-Erik Falk 
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ger flera generationer tillbaka, kanske från någon fripar-
ning, kan komma in och störa genom att vissa drottningar 
ger svärmlystna eller bin med dåligt temperament. Vidare 
är min avelsdrottning parad med ett antal drönare och 
dessa är inte alltid helt lika. Ibland kanske det också är så 
att vissa drottningar inte passar alls att para med en viss 
drönarstam. Man får således vara glad om 30-50 % i en 
systergrupp blir så bra att de av den kräsne kan betraktas 
som avelsdrottningar för vidare avel. 
En del biodlare låter bina svärma eller bildar avläggare 
genom att ta vara på svärmceller. Det är en bakåtriktad 
avel och ger som regel en försämring av bistammen. Jag 
sparar aldrig en sådan drottning utan byter alltid ut eventu-
ella sådana mot odlade. 
Genom att mitt avelsmaterial 2006 hamnade på Väderön 
fick jag ett litet avbräck i mitt eget avelsarbete. Jag kunde 
inte para där utan att få inavel. 2007 fick jag dock tillbaka 
dessa fyra drottningar och valde ut och odlade efter en av 
dessa. De är nu basen för min linje 2. Det är en linje som 
vid Dawinotester, vad de nu kan vara värda, visat sig hålla 
hög ligusticahalt. Linje 1, som var drönarsamhällen på HV 
2007, är i princip lika stabil men jag har i nuläget bara två 
renparade i den linjen och de är något inavlade. Den ena 
är mycket bra. När dessa båda linjer var placerade på HV 
förekom i viss mån kalkyngel, vilket jag dock inte sett nå-
got av i mina bigårdar annat än hos en friparad.(kalkyngel 
i 5-6 drönarceller). Är det placeringen, omgivningarna eller 
dragväxterna som gör skillnaden? 
Jag hade för avsikt att detta år följa Svensk Biavels upp-
läggning för utvärdering. Det ligger stora och goda ambi-
tioner bakom det systematiskt uppordnade avelssystemet 
och jag tar naturligtvis till vara allt jag kan, men måste 
medge att det inte passar mig helt. 
Jag har gjort nosematest på 40 bakkroppar i föreningens 
mikroskåp i stället för att skicka 60 bin till Danmark. Jag 
gör inga utrensningstester. Det är för störande, tidsödande 
och besvärligt. Väl fungerande samhällen behöver inte 
testas extra på det sättet. Man får ändå en selektering. 
Jag följer inte heller momenten beträffande temperament 
till punkt och pricka. Efter att ha sett igenom mina samhäl-
len ett flertal gånger under våren och sommaren, ibland 
vid dåligt väder eller vid 13-15 grader, så vet jag ganska 
väl vad de går för humörmässigt. Och skulle jag bli förse-
nad med att sätta på tex 4:e lådan så kan jag få någon 
bestiftad cell på grund av detta. Det är bra om bina tål lite 
slarv med lådor men man måste ta med i bilden vad man 
själv orsakar. Upphör drottningarna med att bestifta celler 
så är som regel misstaget tillrättat. Fortsätter de så är de 

dåliga. Att samarbeta och fördela testgrupper hos andra 
biodlare är nog bra men avstånden mellan seriösa biodla-
re med ett starkt intresse för avel, samt det faktum att vi 
har svårt att behandla och bedöma bina lika gör att jag 
ställer mig tveksam till detta system. Jag tror att man når 
längst som enskild biodlare om man har drygt hälften ren-
parade drottningar och resten friparade och själv värderar 
samhällena och drottningarna. 
Så har vi detta med att mäta och väga honungsskörden. 
Hur ska jag kunna göra det på ett seriöst sätt när jag från 
början av juni tullar samhällena på bin till kassetter och 
dessutom gör avläggare? Min modell är att vid varje in-
grepp i samhällena känna vikten av honungslådor samt 
vid skörd notera hur många fulla ramar jag tar i varje sam-
hälle. De viktigaste iakttagelserna görs före midsommar 
och jag vet då ganska väl vilka samhällen som drar bäst. 
Jag har dessutom mina samhällen i ett lågskördeområde 
så jag kan knappast räkna in låda efter låda med honung. 
Men en sak är ändå klar. De skördemässigt bästa samhäl-
lena utmärker sig alltid. Är det då renparade drottningar i 
dessa så är allt ok. Som gammal biodlare måste jag varna 
för att välja att odla nya drottningar efter en friparad 
”honungsproducerande” drottning. Det kan gå bra men 
ofta är det heterosiseffekt, kanske en blandning av olika 
biraser, som gör att man får så dragvilliga bin. En effekt 
vissa kunniga biodlare systematiskt utnyttjar för att få bra 
skörd. Modellen är att odla efter renparade drottningar och 
sedan fripara eller para kontrollerat för att få en känd ef-
fekt. Det klarar inte alla och då går det ofta snett med bin 
som är svärmlystna och/eller har dåligt temperament. 
Varför gör jag mig nu detta besvär med att odla och renpa-
ra drottningar, offra både tid och pengar på parningsavgif-
ter och resor till t.ex. Hallands Väderö eller Visingsö. 
Ja inte är det för honungens skull som kan säljas till Man-
torp för 25 kr per kg. Inte heller för att producera en 
mängd drottningar att sprida genom försäljning till lystna 
köpare. Ringa och passa (beklagar jag kan inte ta emot 
just nu för jag är på semester) och skicka per post och 
drottningarna dör i en överhettad solbelyst postlåda, och 
sedan kompromissa om betalning och bevaka att jag verk-
ligen får betalt. 
Nej, min drivkraft och lystnad i detta avelsarbete är endast 
att jag känner att jag själv lyckats med att få bra bin och 
att andra också tycker det, de få som är så intresserade 
att de antingen kommer och hämtar avelsmaterial eller 
hämtar drottningar direkt hos mig. Sedan värdesätter jag 
väldigt högt samarbetet och utbytet med likasinnade inom 
Ligusticaodlarna samt möjligheten att para på Hallands 
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Väderö. Det ska vara roligt och spännande och då får det 
kosta en del. Så är det med de flesta hobbies 
Jag hoppas att många fler har ungefär samma inställning 
som jag och att vi på så vis kan bidra till att förbättra biod-
lingen i landet. Det finns flera tidigare verksamma inom 
biodlingen som jag verkligen beundrar. Dit hör bl. a Ulf 
Gröhn, Hans Sahlin, Wallman och Ivar Ragneby. Jag vet 
inte om det finns deras motsvarighet i dagens läge, men 
vad som drev dem var ett otroligt starkt och genuint intres-
se för biodlingen, att systematisera och förbättra, stödja 
och lära ut till oss andra. Jag känner mig ödmjuk inför des-
sa giganter men är ändå stolt att få vara en kugge i avels-
arbetet om ändå ganska långt från det verkligt drivande 
navet. 
Sten-Erik Falk midsommardagen 2008 
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Nio (9) föreningsmedlemmar har i år gått den be-
hörighetskurs för avels– och testbiodlare som 
Svensk Biavel AB anordnar.  
Totalt är vi nu i föreningen 12 personer som är ut-
bildade i den testmetodik som vi i fortsättningen 
bör tillämpa då vi bedömer våra bisamhällen. 
Nästa år bör avsevärt fler gå denna 1-dagarskurs 
så att vi alla har samma och likartade bedöm-
ningsmall. Nästa år planerar vi även att anordna 
minst en kalibreringskurs enl. Svensk Biavels pro-
tokoll. 
Totalt i landet har 91 biodlare gått denna kurs och 
18 ( 20 %) av dessa använder Ligusticabiet ( alla 
är inte medlemmar i vår förening) Men det innebär 
att vi står för ca 12 % från föreningen av den test-
kompetens som finns tillgänglig. Vi vill väl tro att 
Ligusticabiet har en större andel i den samlade 
svenska bipopulationen än 20 %, men kanske det 
speglar de korrekta siffrorna. Jag vet inte.  
Vi måste förmodligen anstränga oss bättre i vår 
marknadsföring av Ligusticabiet nästa år. 
 

Under två dagar i juli hade vi en fortsättnings-
kurs i inseminering av drottningar i Borlänge. 
Kursen genomfördes med både ekonomiskt och 
personellt ( Bengt Andréasson ställde upp som 
instruktör) stöd från Svensk Biavel AB. Kursen var 
öppen för samtliga rasgrupper. Det var 9 personer 
som kom till kursen  varav 7 st tillhörde Ligustica-
biodlarna. Vid kursutvärderingen, en månad efter 
kursen ansåg nästan hälften ( 45 % ) att de nu 
kunde inseminera på egen hand och att man var 
nöjd med kursen. 
 
Nästa år planerar vi en ny insemineringskurs, 
men då på nybörjarnivå, så anmäl ditt intresse 
redan nu till lars@naimell.se så får du en kallelse 
då det blir aktuellt med kurs sommaren 2009. 
/LN 

 

Utbildningsaktiviteter i Ligusticabiodlarna 2008 
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Enligt tillgängliga källor bildades den första 
sammanslutning av biodlare redan 1870 och 
kallade sig då för Jönköpings läns bivänner. 
Ordförande var kantor C. A. Rendah från Ölms-
tad.  Övriga styrelseledamöter var kyrkoherde 
Fritz Beskow, Skärstad, lantbrukarna Edvard 
Andersson, Rogberga, och Klas Håkansson, 
från samma socken. Några uppgifter om före-
ningens verksamhet eller medlemsantal finns 
inte. Hushållningssällskapet och länets lands-
ting beviljade ett anslag på vardera 400 kr för 
åren 1876 och 1878. Pengar som användes till 
stipendier för att vidareutbilda biodlare i Dan-
mark och Tyskland för att sedan sprida dessa 
kunskaper i länet. I början av 1880-talet fick 
kantor Rendahl 500 kr i resestipendier för att 
besöka tyska bimästare. Rendahl reste sedan 
under flera år runt och höll föredrag och demon-
strationer.  

Hushållningssällskapet gav ett årligt bidrag på 
200 kr. som disponerades av Rendahl som 
hjälp till denna undervisning. Biodlingen i länet 
gick raskt framåt i Jönköpings län under denna 
tid. Konstgjorda vaxkakor kom i bruk. De första 
importerades 1881, men redan 2 år därefter till-
verkade Edvard Andersson i Rogberga en kak-
press, som gjorde förträffliga konstkakor. Detta 
var den första vaxpressningen inte bara i länet 
utan i hela landet. I slutet av 1800- talet började 
i Jönköping en man verka, som kom att få stor 
betydelse för biodlingen.  

Hans namn var Ivar Wieslander, häradshöv-
ding vid Göta Hovrätt. Wieslander såg biodling-
en, som en förnämlig sysselsättning. I länets 
tidningar ansåg man det underligt att en så hög 
man kunde ägna sig åt en så udda sysselsätt-
ning. Intresset hade han i arv från fädernes-
hemmet i Färslöv i Skåne. Då han blev bofast i 
Jönköping, flyttade han sina bin till trakten av 
staden. Där hade han en tid tre bigårdar med 
tillsammans omkring 100 samhällen, med vilka 
han flyttade såväl till klöver som till ljungtrak-

ter.1897 blev han redaktör för tidskriften Svensk 
Bitidning.  
Föreningen Jönköpings läns bivänner tynade så 
småningom bort och efter 1888 var aktiviteten 
så gott som ingen. Wieslander tog därför initiati-
vet till en ny organisation, och vid ett möte i 
Stockholm 1897 bildades Sveriges allmänna 
biodlareförening (SABF). Det bestämdes vid 
detta möte att det skulle bildas olika kretsföre-
ningar, en eller flera i varje län.  

Ett möte utlystes att hållas i Nässjö den 11 juni 
1898. Därvid beslöt de närvarande att bilda 
Tveta Härads krets av SABF. Till ordförande 
valdes Klas Håkansson. Därmed var ”Södra 
Vätternbygdens Biodlareförening” bildad. Första 
mötet i den nybildade föreningen hölls den 3 
september i Jönköping samma år.1930 ändra-
des namnet till Jönköpingsortens Biodlareföre-
ning och 1967 till Södra Vätterbygdens Biodla-
reförening.  Redan vid bildandet av Tvetakret-
sen var medlemsantalet 31. (1912=17, 
1918=120). Det blev en nedgång efter kriget 
och 1924 var det inte fler än 40 medlemmar. 
Under 30-talets början ökar medlemstalet, med 
ett nytt maximum 1932 på 91 medlemmar. I slu-
tet av 30-talet sjunker medlemsantalet igen på 
grund av att nya närliggande föreningar bildas i 
bl.a. Nässjö, Taberg och Svarttorp. Åter igen 
ökar kåren av biodlare för att 1946 nå det högs-
ta medlemsantalet i föreningens historia 171 
(de sk. Sockerbiodlarna hade kommit till). 1967 
var efterkrigstidens bottenrekord med 65 med-
lemmar. Men med ”gröna vågen” på 70-talet så 
sker åter en vändning och antalet medlemmar 
stiger som mest till 151 st. 1989.  Från 1992 
och till dags dato har antalet medlemmar legat 
runt 100 och Södra Vätterbygdens Biodlareföre-
ning är därmed den största kretsen i Jönkö-
pings län. 
 

 

POW höll i samband med Södra Vätterbygdens Biodlareförenings 100-
års jubileum ett föredrag, ur vars text vi har fått saxa en del;   
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Häradshövding Ivar Wieslander, som var initi-
ativtagare till bildandet av Sveriges Allmänna 
Biodlareförening SABF och lade även grunden 
för vår förening. 

Klas Håkansson, som ledde vår förening under 
de första decennierna. Han var dessutom läns-
förbundets förste ordförande 1918-1930. Han 
var dessutom revisor i SABF och senare även i 
SBR. 

Hans Johansson, blev medlem i Tvetakretsen 
av Sveriges Allmänna Biodlareförening 1928. 
Hans blev ordförande i vår förening 1936, och 
verkade som sådan t.o.m. 1957. Han fick träda 
in som ordförande igen 1963 och blev sedan 
kvar på denna post ända tills 1972. Hans var 
kassör i länsförbundet 1936 och ordf.1938. Han 
uppehöll båda posterna till 1950. Även riksför-
bundet utnyttjade hans kunnande och han var 
ordförande i avelskommittén åren 1961-1971. 
Hans var en hängiven drottningodlare och im-
porterade själv italienska bin redan på 40-talet. 
Hans grundlade intresset för drottningodling och 
det italienska Ligusticabiet i vår förening. 
Många namnkunniga drottningodlare i landet 
har haft Hans Johansson som lärare. 
Ivar Ragneby, blev medlem i Jönköpingsortens 
Biodlareförening 1954. Ivar blev sekreterare i 
föreningen 1959, redan året efter 1960, blev 
han kassör och korresponderande ledamot. 
Dessa poster hade han till 1991. I länsförbun-
dets styrelse var han sekreterare 1961-1964 
och därefter ordförande 1965-1989. Ivar blev 
invald i Riksförbundsstyrelsen 1970, som han 
sedan verkade till 1986. Ivar var ordförande i 
Undervisningskommittèn 1971-1984 och Avels-
kommittèns ordförande 1981-1984. Vid riksför-
bundsmötet 1970 lämnade Ivar en motion om 
biodlingens framtid i Sverige. Med denna mo-
tion, som poängterade binas värde som pollina-

törer, uppvaktades jordbruksministern. Detta 
resulterade i ett statligt bidrag till ett kollektivt 
avelsarbete. Så inrättades Binämnden 1974, ett 
samarbetsorgan mellan SBR och Lantbrukssty-
relsen, som skulle fördela de statliga anslagen. 
Ivar tillhörde Binämnden 1974-1989. 
1975 medverkade Ivar i SBR:s biavelsutred-
ning, som lade upp planerna för en kraftigt ut-
ökad drottningodling i Sverige. Renparningsom-
råden kom till på Visingsö, i Östergötland och 
på Gotland. Man byggde upp ett system för 
kontrollbiodling och auktoriserade drottningodla-
re. En drottningodlingsstation inrättades på den 
av SRB, 1975 inköpta gården Hov vid Tåkern.  

Ivar höll många kurser i biodling och drottning-
odling. Hela landet var hans arbetsfält. Som 
mest hade Ivar 150 samhällen fördelade på 11 
bigårdar. 

Harald Thörn, var föreningens ordförande 1972
-1980 efter Hans Johansson. Harald drev ett 
målmedvetet förädlingsarbete av Ligusticabiet 
och arvet efter Haralds ”bra bin” lever kvar i 
Södra Vätterbygdens Biodlareförening. Harald 
höll många nybörjarkurser i biodling och drott-
ningodling. 
Bengt Ström, var föreningsordförande 1981-
1990. Bengt verkade under många år som ord-
förande på SBR:s riksförbundsmöten. I början 
av 70-talet blev han i sitt jobb på Lantbruksnäm-
den bas över bitillsynsmännen. Detta var en till-
gång för vår förening, då Bengt ofta predikade 
vikten av att se efter ev. bisjukdomar. Kunska-
pen om bisjukdomar har därför legat på en hög 
nivå i föreningen. Föreningen har även använt 
Bengt som föredragshållare i avelslära. 
 

//  PO Wagnsgård 

Medlemmar, som betytt mycket för Ligusticabiet och vår förening: 
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Pelle Ljungholm — hedersmedlem i Ligusticabiodlarna 

Pelle tar emot Ligusticabiodlarnas diplom för mångårig och framgångsrik drottning-
odling och blir samtidigt föreningens förste hedersmedlem. Här flankerad av  
Per-Olof Wagnsgård och Jan-Axel Lindeberg från Ligusticabiodlarnas styrelse. 

Bland Ligusticabiodlarna är Pelle Ljungholm ett välkänt namn. Pelle är en mycket 
framgångsrik drottningodlare från Norrköping. Hans drottningar är kända för att ge 
snälla och friska samhällen med stora skördar. Pelle berättar att han har haft bin i 
nästan 70 år, han köpte sitt första ligustica samhälle i 12-årsåldern. Han har vis-
serligen dragit ner på sin drottningodling de senaste åren, men fortfarande produ-
ceras ett ”mindre” antal drottning varje år. En systerserie med 7 drottningar kom-
mer att placeras ut 2009 på Hallands Väderö och som nu har invintrats i sina sam-
hällen. På Visingsö har i år några av hans drottningar gått i några kupor, men av 
en annan linje. Få biodlare har så mycket praktisk erfarenhet av drottningodling 
som Pelle, så han har lovat att dela med sig av sina erfarenheter i detta blad.  
Så har du någon fråga runt drottningodling, skriv några rader och skicka in den till 
redaktören så kommer Pelle att ge sina synpunkter och råd i kommande nummer 
av LigusticaBladet. Adress se sista sidan. 

Bigården i trädgården 

Tankesmedja — vad är det? Ordförande POW 
har på sin sida lanserat detta nya begrepp 
inom biodlingen. Tankesmedja är det nya nam-
net på Ligusticabiodlarnas styrelse och för att 
markera att vi är ständigt kreativa och innovati-
va samt söker nya väger både med organisa-
tionsstrukturen och verksamheten. 
Alla är välkomna att delta i det viktiga föränd-
ringsarbetet för att få fram ett bättre bi. 

Sida 19 



Adresser till styrelsen: 

Ordförande - Per-Olof Wagnsgård 
Kapplandsväg. 73  56146 Husqvarna 

Tfn: 036-50509 ; Mobil: 070-5114858 
Skype telefon: mellifera1619 

Vice Ordförande - Stig Engberger 
Villagatan 14  70215 Örebro 

Tfn: 019-323284 ; Mobil: 070-5784825 

Sekreterare - Kjell Ekelöf 
Bryggaregatan 3  59835 Vimmerby 
Tfn: 0492-14513 ; Mobil: 070-2617631 
Skype telefon:  kjell.ove.anders.ekelof 
 

 

Kassör - Bengt Olof Persson 
Vedum Bösö 4  53010 Vedum 
Tfn: 0512-40588 ; Mobil: 073-32633171 
Skype telefon: bengt.olof.persson 

 

Ledamot - Per Ahlström 
Hargsvägen 1  61157 Nyköping 
Tfn: 0155-218674 ; Mobil: 070-5658074 
Skype telefon: hargsv. 
 

Ersättare i styrelsen; 

Jan-Axel Lindeberg - Tfn: 036-377 120 

Lars Naimell - Tfn: 0705 - 437 998  
   

Ligusticabiodlarnas Plusgiro är 838 92 67-9 och  
föreningens årsavgift för 2009 är 125 Kr.  

Kassören påminner om att september och oktober är lämpliga inbetalningsmånader  

LigusticaBladet  
är Ligusticabiodlarnas medlemsblad. Vi ska försöka komma ut med tre 
till fem medlemsblad per år. Organisationsnummer är 802438-6065 
och plusgirot är 838 92 67-9 (Medl.avg. 2009=125 kr) 

Ansvarig utgivare är föreningens ordf. Per-Olof Wagnsgård,  
och redaktör är Lars Naimell. 

Lars Naimell träffar du lättast på 
0705-437 998 eller  
Skype telefon: lkv47q.  
Postadress:  
Lustigkullevägen 47 Q,  
591 45 Motala 

  

 

Lokala värdar för årsmötet i Örebro är Ove Svensson och Stig Engberger—OBS: Obliga-
torisk föranmälan till Stig före 24/9. Ove har gjort en fin karta som jag tyvärr inte kan kopie-
ra—men skissat av nedan. Det är lätt att hitta. När du kommer på E18 / E20 så sväng av 
vid avfart 113 in mot centrum. Du kör ca 500 meter in mot centrum från motorvägsavfar-
ten. Du har Markbackens stora hyreshusområde på din högra sida när du kör in mot cent-
rum och den första väg du kan svänga in mot höger är mot Markbackens Centrum—kör 
in där och parkera på den stora parkeringen framför centrum. Vi är i hyresgästföreningens 
lokaler på baksidan, ungefär mittpå. Du kan inte missa det. Vi börjar vid 9:30 tiden m fika.  
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 Avfart 113 500 meter <——  Ekersgatan  

Sväng H
öger 

Parkering 
Markbackens  
Centrum 

Baksidan på 
Centrum Huset 

HÄR 
Du kan också kolla på internet—gå 
in på www.eniro.se sedan till kart-
delen. Där ser du Centrum och par-
kerings möjligheterna.  

OBS: Meddela Stig om du måste ha 
speciell mat till lunchen  
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För dig med GPS: N 59º 16' 54,21" och 
E 15º 11' 25,68" så kommer du rätt 
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	Persgården på Visingsö är en ny parningsplats för ligusticabin
	Hans Johansson, blev medlem i Tvetakretsen av Sveriges Allmänna Biodlareförening 1928. Hans blev ordförande i vår förening 1936, och verkade som sådan t.o.m. 1957. Han fick träda in som ordförande igen 1963 och blev sedan kvar på denna post ända tills 1972. Hans var kassör i länsförbundet 1936 och ordf.1938. Han uppehöll båda posterna till 1950. Även riksförbundet utnyttjade hans kunnande och han var ordförande i avelskommittén åren 1961-1971. Hans var en hängiven drottningodlare och importerade själv italienska bin redan på 40-talet. Hans grundlade intresset för drottningodling och det italienska Ligusticabiet i vår förening. Många namnkunniga drottningodlare i landet har haft Hans Johansson som lärare.
	Ivar Ragneby, blev medlem i Jönköpingsortens Biodlareförening 1954. Ivar blev sekreterare i föreningen 1959, redan året efter 1960, blev han kassör och korresponderande ledamot. Dessa poster hade han till 1991. I länsförbundets styrelse var han sekreterare 1961-1964 och därefter ordförande 1965-1989. Ivar blev invald i Riksförbundsstyrelsen 1970, som han sedan verkade till 1986. Ivar var ordförande i Undervisningskommittèn 1971-1984 och Avelskommittèns ordförande 1981-1984. Vid riksförbundsmötet 1970 lämnade Ivar en motion om biodlingens framtid i Sverige. Med denna motion, som poängterade binas värde som pollinatörer, uppvaktades jordbruksministern. Detta resulterade i ett statligt bidrag till ett kollektivt avelsarbete. Så inrättades Binämnden 1974, ett samarbetsorgan mellan SBR och Lantbruksstyrelsen, som skulle fördela de statliga anslagen. Ivar tillhörde Binämnden 1974-1989.
	Harald Thörn, var föreningens ordförande 1972-1980 efter Hans Johansson. Harald drev ett målmedvetet förädlingsarbete av Ligusticabiet och arvet efter Haralds ”bra bin” lever kvar i Södra Vätterbygdens Biodlareförening. Harald höll många nybörjarkurser i biodling och drottningodling.
	Bengt Ström, var föreningsordförande 1981-1990. Bengt verkade under många år som ordförande på SBR:s riksförbundsmöten. I början av 70-talet blev han i sitt jobb på Lantbruksnämden bas över bitillsynsmännen. Detta var en tillgång för vår förening, då Bengt ofta predikade vikten av att se efter ev. bisjukdomar. Kunskapen om bisjukdomar har därför legat på en hög nivå i föreningen. Föreningen har även använt Bengt som föredragshållare i avelslära.


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


