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Välkommen till Biodlarna 

Foto: Janne Mårtensson 

www.biodlarna.se 

Grattis!  
DU är nu en av drygt 12000 

biodlare i Sverige. 
Det är vi som håller Sverige 

blommande! 

Du vet väl att: 
2/3 av det du har på tallriken är i 
något led beroende av pollinering. 

http://www.biodlarna.se/
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Detta material innehåller en presentation av 
organisationen med bl.a. kontaktuppgifter som vi 
hoppas kan vara till nytta för dig i din biodling.  

www.biodlarna.se 

Du vet väl att: 
Ett bi lever i snitt 6 veckor på 
sommaren. 

http://www.biodlarna.se/
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Foto: Janne Mårtensson Foto: Janne Mårtensson

Innehåll 

• Vad är Biodlarna
• Lokala biodlarföreningar
• Distrikten
• Förbundsstyrelse
• Personal
• Medlemsnytta

Klicka på rubrikerna i punktlistan om du vill hoppa till något speciellt. Klicka 
sedan på det lilla ”blåa huset” som finns på varje bild för att komma tillbaka 
hit. Obs, det finns fler sidor än dessa rubriker, de är bara en hjälp. 

www.biodlarna.se 
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Utdrag ur: 
Normalstadgar gällande samtliga organisationsled inom 
Sveriges Biodlares Riksförbund. 
Gemensam del 
§1. Grundidé.
Sveriges Biodlares Riksförbund – i det följande benämnd Biodlarna- är
en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som
bygger på frivilligt, individuellt medlemskap. Även juridisk person kan
vara medlem i Biodlarna.
§2. Mål.
Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att
biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som
näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna
arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda
egenskaper och pollineringens betydelse.

www.biodlarna.se 

Foto: Janne Mårtensson 
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Vad är Biodlarna? 
    SBR består av enskilda medlemmar 

anslutna till i dag 274 
biodlarföreningar.  

    Föreningarna i sin tur är 
sammanslutna i distrikt. 

    Det finns totalt 25 distrikt. 
    som täcker hela Sverige. 

    Medlemmar, föreningar och distrikt 
utgör tillsammans Sveriges Biodlares 
Riksförbund. 

www.biodlarna.se 
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Lokal biodlarförening 

Har du inte hittat din lokala biodlarförening? 
Via vår hemsida kan du få tag i kontaktuppgifter 
till din närmaste förening. 
 http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/4/1/ 
Där kan du få hjälp av engagerade och kunniga 
biodlare som gärna hjälper dig att komma vidare 
med din biodling. 

www.biodlarna.se 

Du vet väl att: 
Honung är en sur vätska! 
Det har ett PH- värde under 7 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/4/1/
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Distrikten 

Distrikten är en viktig länk i vår organisation, där 
kan föreningarna få stöd och hjälp vid behov. 
Distrikten ska också hålla i lite större 
gemensamma arrangemang, utbildningar etc. 
De är också föreningarnas företrädare i 
kontakter med myndigheter och organisationer. 

www.biodlarna.se 
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Förbundsstyrelsen 

• Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är
högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan
riksförbundsmötena, som äger rum vartannat år.

• Förbundsstyrelsen består av minst 8 ordinarie
ledamöter och en ordförande, totalt 9 ledamöter.

• Förbundsstyrelsen utser kommittéer och
arbetsgrupper inom förbundet. Dessa har i
uppgift att planera och genomföra verksamhet
inom respektive områden.

www.biodlarna.se 
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Förbundsstyrelsen 

Ledamöter i förbundsstyrelsen har en eller flera av 
följande uppgifter: 

• Kontaktperson i ett eller flera biodlardistrikt.

• Ordförande i en kommitté eller arbetsgrupp.

• Ledamot i en kommitté eller arbetsgrupp.

• Ledamot i Arbetsutskottet.

www.biodlarna.se 



© 

Förbundsstyrelsen 2017-2018

Förbundsordförande 
• Monica Selling
• 0142 - 28 20 08
• monica.selling@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt: Sjuhärad, 

N:a Älvsborg, Skaraborg, 
Göteborg och Bohuslän 

www.biodlarna.se 

mailto:marita.delvert@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Vice Ordförande 
• Ingmar Wahlström
• 070-9929330
• ingmar.wahlstrom@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt: Södra Kalmar, 

Norra Kalmar, Blekinge 

www.biodlarna.se 

mailto:sture.kall@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Hanne Uddling
• 0733-34 14 18
• hanne.uddling@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt: Sörmland,

Örebro, Värmland,
Jämtland

www.biodlarna.se 

mailto:hanne.uddling@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Leo De Geer
• 070-5915987
• leo.degeer@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt: Skåne 

www.biodlarna.se 

mailto:ingmar.wahlstr%C3%B6m@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Lasse Hellander
• 070-216 33 90
• lars.hellander@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt: Stockholm,

Gävleborg, Gotland.

www.biodlarna.se 

mailto:lars.hellander@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Pierre Atterling
• 070-6526346
• pierre.atterling@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt:  

mailto:monica.selling@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Bo Malmsten
• 070-6169093
• bo.malmsten@biodlarna.se
• Kontaktdistrikt:  

www.biodlarna.se 

mailto:viktoria.bassani@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
• Björn Dahlbäck 

•
• Kontaktdistrikt: 

www.biodlarna.se 

• 076-0356646
bjorn.dahlback@biodlarna.se

mailto:richard.brolin@biodlarna.se
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Förbundsstyrelsen 2017-2018 

Ledamot 
•
•
•
• Kontaktdistrikt: Norrbotten, 

Västernorrland, Västerbotten, 
(Österbotten - Finland)

www.biodlarna.se 

Therese Ekebratt
070-8280359
therese.ekebratt@biodlarna.se
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Var finns 
Biodlarna? 

Förbundets expedition finns 
i  Skänninge, Östergötland 

Adress: Borgmästaregatan 26, 
596 34 Skänninge 

  Du når växeln på telefon: 
  0142 – 48 20 00 

www.biodlarna.se 

Förbundsexpeditionen i Skänninge 
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Personal 
Egenfinansierad personal 

Externt finansierad personal 
• Bihälsokonsulent (EU medel)
• Rådgivning (EU medel) 

 www.biodlarna.se 

Du vet väl att: 
Ett bi under sin livstid drar hem 
ungefär en tesked honung. 

• Förbundschef
• Ekonomiansvarig
• Förbundsadministratör
• Kommunikatör
• Webansvarig
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Personal 

Förbundschef 
• Jonas Eriksson
• Övergripande ansvar
• Förbundsstyrelsens ärenden
• Kontakt med myndigheter och

organisationer
• 0142 – 48 20 01
• jonas.eriksson@biodlarna.se

M C E Ö 

mailto:jonas.eriksson@biodlarna.se
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Personal 

Ekonomiansvarig 
• Anette Irebro
• Bokföring
• Kund- och leverantörsreskontra
• Medlemsregister/medlemsfrågor
• Löneadministration
• Pren. ärenden Bitidningen
• Bank- och betalningsärenden
• 0142 – 48 20 03
• anette.irebro@biodlarna.se

M C 
M C 

mailto:anette.irebro@biodlarna.se
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Personal 

Förbundsadministratör 
• Maj-Britt Järnvall
• Beställningar och distribution av

SBR:s försäljningsmaterial samt
burketiketter

• Uppdatering av hemsidan
• Bisjukdomsförsäkringen
• Prenumerationer på utländska

bitidningar
• Förtjänsttecken

• 0142 – 48 20 02
• maj-britt.jarnvall@biodlarna.se

M C 

Frågor gällande Svenskt Sigill•

mailto:maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
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Personal 

Kommunikatör 80 % 
• Anna Ahnér
• Adjungerad informations-

kommittén
• Bitidningens layout och innehåll
• Hemsida, sociala medier mm
• 0142 – 48 20 06

• anna.ahner@biodlarna.se

L F K

mailto:erik.osterlund@biodlarna.se
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Personal 

Bihälsokonsulent 
• Preben Kristiansen
• Bihälsa
• Bisjukdomsfrågor
• Biförgiftningar
• Allmänt om biodling
• Adjungerad Biodlingskommittén
• 0142 – 48 20 07
• preben.kristiansen@biodlarna.se

mailto:preben.kristiansen@biodlarna.se
mailto:preben.kristiansen@biodlarna.se
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Medlemsnytta 

Som medlem får du: 

• Medlemsförsäkring ( mer info här)

• Bitidningen 10 nr/år.
• Möjlighet att köpa förbundets burketiketter.
• Delta i förbundets verksamhet lokalt, 

regionalt och centralt.
• Hjälp och råd i biodlingsfrågor av konsulent 

och rådgivare.
• Handla till medlemspris i bibutiken.
• Möjlighet att ansluta sig till Biodlarnas 

gruppanslutning för Svenskt Sigill. 

www.biodlarna.se 

Du vet väl att: 
Man brukar säga att det finns över 
180 olika näringsämnen i honung. 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/196/1/
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/5/1/
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Medlemsnytta. Forts. 
Som medlem får du: 
• Möjlighet att köpa EAN koder.
• Rabatt på utländska bitidningar.
• Möjlighet att teckna bisjukdomsförsäkring.
• Ansöka om Agrolkortet.
• Möjlighet till Juridisk hjälp via LRF Konsult.
• En branschorganisation som arbetar för att förbättra

biodlingens villkor.
• En enorm glädje och tillfredställelse tack vare dina

bin.

www.biodlarna.se 

Du vet väl att: 
Drottningen under högsäsong kan 
lägga upp till 2000 ägg/dag, det är 
mer än hennes egen vikt. 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/197/1/
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/858/1/
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/859/1/
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Bilder och material 

Text, layout, bilder är framtagna av 
kansliets personal. 

Innehållet är uppdaterat 2017-05-16 av Anna Ahnér 
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