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Vi är 25 år med 100-orig SBR 

Den 25 november i år filler Bosnien-Hercegovinas-Svensk biodlare förening 25 år 

Idé om att grunda en biodlare förening för bosniska flyktingar i Sverige kom från Holger och 

Gertrud Gustavsson från Östervåla i sommaren år 1993 . Efter att vi har jobbat och pratat 

tillsammans denna sommar har de uppfattat att flyktingar från Bosnien hade stor kunskap 

om biodling men man måste organisera och dem som är biodlare och som är intresserade 

av biodling. Att starta en biodlare förening. Enligt Holger och Gertrud , föreningens syfte 

skulle vara att hjälpa nykomna biodlare som kom till Sverige som flyktingar från kriget i 

Bosnien . 

 

Holger Gustavsson och Senadin Becirbegovic vid en drottningsodlings kurs i Linköping 

Två år senare 25 november 1995, med stor hjälp av Tommy Jansson, biodlare från Mantorp 

grundades Bosnisk Hercegovinas –Svensk biodlarförening med adress i Mjölby. Samma dag 

organiserades ”Honungens dag i Mjölby” . Grundare av föreningen var: Tommy Jansson, 

Senadin Becirbegovic; Rasudin Becirbegovic och Resad Deumic. Föreningens mål var att 

samla personer med biodlings intresse från Bosnien-Hercegovina, hjälpa dem med svenska 

språket, biodlings kunskaper samt med regler som gäller inom biodlingen i Sverige. 
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Enligt våra stadgar, våra medlemmar är samtidigt medlemmar inom SBR. På så sätt får vi 

bättre kontakt med svenska biodlare. 

Våra medlemmar är från olika delar av Sverige och de är väldigt aktiva i lokala föreningar 

och distrikt. Vi håller kurser för nybörjare i lokala biodlareföreningar. En av våra medlemmar 

var SBR-s styrelseledamot i två mandat perioder. 
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Flera andra var och är styrelseledamöter inom olika biodlareföreningar och biodlaredistrikt. 

Vi var väldikt aktiva inom Svensk sigill för biodling. Några medlemmar är bitillsiningsmän 

inom egna distrikt. Medlemmar får information via vår Webb sida, via e-post och vanligt 

brev. Några av medlemmar är aktiva att skriva i Bitidningen samt i bitidningen från Bosnien-

Hercegovina. Redan 1996 började vi skriva artiklar i Bitidningen. 

 

Senadin vid SBR –s årsmöte – Östergötlands delegation  

 

Föreningen satsar mycket för utbildning för medlemmar vid våra träffar. Huvudsakligen, 

träffas vi två gånger per år och håller kurser, konferenser och föreläsningar inom biodling. 

Sommarträffar är ofta familjefest i den vackra svenska naturen. Vi har rest till många fina 

platser i Örebro, Kalmar, Trosa, Mariestad, Gislaved, Stora Skogs gården – Simonstorp, 

Värnamo; Mjölby; Vadstena 

Vi samarbetar med lokala biodlarföreningar och håller gemensamma kurser och 

föreläsningar. Speciellt vid våröppningar. 

Preben Kristiansen är en av föreläsare som kommer till våra kurser redan från 1998. 

 

Preben Kristiansen vid årsmöte i Mariestad 2019 
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Kvalitetskurs i Mantorp- Kursledare Torbjörn Karlsson kvalitetschef från Honungsförädling- år 2011 

 

 

Sommarträff och biodlingskurs – Örebro 2010 

 

 

Bosnisk Riksförbund årsmöte 2013 i Malmö 
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Bosnisk Riksförbund årsmöte 2013 i Malmö 

 

Studieresa till Tyskland- besök hos yrkesbiodlare Blasko Lovrinovic - år 2018 

 

Just nu har vi 46 medlemmar. Bara i år har fått 4 nya medlemmar. 

Vi samarbetar med Bosnisk Riksförbund och med studieförbund NBV. Under Bosnisk 

Riksförbunds träffar håller vi föreläsningar om biodling. Vid våra montrer fanns förstås 

böcker, broschyrer; bitidningar och förstås honung för att smaka och för försäljning. 

Vi var först inom NBV att hålla kurser och studiecirklar inom biodling på distans med Skype. 

Vi håller fortförande med den utbildningen på distans. 
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När Mjölby- Mantorp biodlare förening firade 100 år för 2 år sedan skänkte och planterade 

vår förening två plantor Rubinia (falsk akacia) och en valnöt planta. 

Tyvärr, i år i pandemi tider kunde vi inte träffas och fyrar 25 års jubileum. Vi följer förstås 

regeringens rekommendationer när det gäller Covid 19 

 

Ordförande   

Senadin Becirbegovic 

 


