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Stockholms	Läns	Biodlardistrikt	

	

Verksamhetsberättelse för 2015 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av: 
Bengt Sundbaum, ordförande, 
Ulla Huzell, sekreterare,  
Helena Åkerlindh, webbansvarig,  
Daniel Ingman, kassör, 
Per Thunman, avelsansvarig,  
Franz Fischer, bisjukdomsansvarig 

Revisorer  
Nils-Erik Persson 
Christina Bjurlöf 
Candice Martin, ersättare 

Valberedning   
Lotta Fabricius Kristiansen 
Kurt Oldeskog 
Ove Andersson 

Styrelsemöten  
Styrelsen har haft: 
11 protokollförda styrelsemöten bestående av konstituerande möte, 9 ordinarie styrelsemöten och ett 
möte med revisorerna. Dessutom har ledamöterna haft enskilda samtal med valberedningen. 

Årsmöte  
Distriktets årsmöte hölls 14 februari 2015 i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek. 

Ekonomi  
Föreningens kostnader har hållits på en låg nivå under året och intäkterna från inbetalda 
medlemsavgifter ökar i takt med ett ökat medlemsantal i länet, som under 2015 passerat 1 000 stycken.  
 
Större kostnadsposter är årsmötet 2015, medlemsresan till Visingsö respektive distriktets 
representation på mässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö enligt nedan. Distriktet har också haft kostnader 
för lokalhyra vid årsmöte respektive styrelsemöten.  
 
Föreningens ekonomi är för övrigt god, vilket ger utrymme för ökade satsningar framöver.  

Organisationsverksamheter 
Bengt var kallad till möte i Skänninge lördagen den 14 november som utbildningsansvarig i Distriktet. 
Det var ett informationsmöte om den av SBR framtagna stegutbildningen som ska lanseras i distrikten 
med början under 2016. 
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Bengt deltog i utbildning för kvalitetsansvariga i SBR:s biodlardistrikt den 23-24 januari 2016 i 
Mjölby och Skänninge. Utbildningen är en del i samarbetet mellan Sveriges Biodlares Riksförbund, 
SBR och Studieförbundet Vuxenskolan, SV. 

Under verksamhetsåret har distriktsstyrelsen haft löpande kontakt med Distriktets biodlarföreningar 
och med Förbundet och delar av förbundsstyrelsen inom SBR. Några föreningar har behövt lite extra 
stöttning och vägledning från Distriktet.  
 
Under verksamhetsåret har en inbjudan skickats ut till distriktets föreningar där vi från Distriktet, 
berättar att vi gärna kommer ut och tar del av föreningarnas verksamhet.  

Möten, seminarier, föreläsningar och utställningar  

Vår träff 17maj hos Sotholms-Härad 
Den årliga vårträffen hölls i år hos föreningen Sotholms-Härad på Berga. Det kom ett 50-tal 
medlemmar och lyssnade bl.a. på Eva Forsgren, SLU. Medlemmarna fick även möjlighet att se på 
redskapsmaterial/utrustning inom biodling då man hade ordnat med utställare. Vidare serverades fika, 
enklare mat och dryck. Bengt och Per var där från Distriktet.    

Skogen och Jorden  
Under tre dagar i september deltog Distriktet genom deltagande av Sotholms bf i den av LRF ordnade 
Skogen och Jorden på Berga. Cirka 2000 skolbarn fick veta lite mer om biodling och fick smaka 
honung. 

Nordiska trädgårdar 26-29 mars 
Distriktets och SBR:s monter på mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö var som vanligt mycket 
uppskattad och besöktes av ett stort antal intresserade besökare. Besökare i montern var både personer 
med tidigare kontakt med biodling, men framför allt trädgårdsintresserade som t.ex. efterfrågade 
pollinering i sina odlingar eller var oroliga för tillståndet bland honungsbin. Frågorna var många och 
av varierade slag.  

Besökarna fick också se en större fotoutställning med Wiveka Johanssons vackra makrobilder med 
motiv från bin och biodling. De fick också möjlighet att lyssna till SBR’s ordförande Marita Delvert i 
speaker’s corner samt i montern provsmaka söta alster från hennes kokbok, som bakverk och 
sportdryck.  

Aktiviteten var som tidigare år ett lyckat samarbete mellan distriktet och förbundet där de 
sammanhållande projektledarna var Daniel Ingman respektive Lars Hellander. Montern bemannades 
av en handfull biodlare varje dag och medlemmar från ett flertal föreningar fick möjlighet att träffa 
både besökare och kollegor från andra områden under några stundvis intensiva dagar.  

Styrelsen och projektledarna riktar ett varmt tack till alla som bidragit i planering, genomförande och 
uppföljning av årets stora trädgårdsmässa i Älvsjö. Nu vänder vi blickarna mot 2016 års mässa den 21-
24 april.  

Medlemsresa till Visingsö. 
I juni ordnade Distriktet en studieresa med övernattning till Visingsö, som är ett renparningsområde 
för det italienska biet, Apis mellifera ligustica. Tillsynsmannen på ön berättade om det arbete de lagt 
ner på att få rasrena bin. Biodlarföreningen hade även fått pengar till ett fint hus där utbildning mm 
kan äga rum. Han visade även den oxalsyreförångningsapparat de använde vid varroabekämpningen 
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Skogen och Jorden  
Under tre dagar i september deltog Distriktet genom deltagande av Sotholms bf i den av LRF ordnade 
Skogen och Jorden på Berga. Cirka 2000 skolbarn fick veta lite mer om biodling och fick smaka 
honung. 

Sommarmöte hos Kurt Oldeskog 
För andra året i rad medverkade Distriktet på öppet hus hos Sigtuna Honung, Kurt Oldeskog. Där hade 
vi en monter med information från styrelsen, tipslåda och tävling om honungskarameller. Besökarna 
bjöds på dricka och godis. Det visade sig vara mycket uppskattat av medlemmarna. Möjlighet gavs till 
utbyte av åsikter och olika erfarenheter inom biodling. Medverkande från Distriktet var Ulla, Franz 
och Bengt.  

Varroaprojekt 
Under hösten förankrades planer om en samtida varoabekämpning sensommaren 2016 i ett stort 
geografiskt område. Franz Fischer deltog i möten med biodlarna i Danderyd-Täby och Lidingö. 
Dessa två föreningar förklarade sig villiga att delta i pilotprojektet. 

Utbildning i föreningsarbete 
Den 22a november hade distriktstyrelsen en studiedag i föreningskunskap ordnad av Studieförbundet 
vuxenskolan kursledare var Doris Vesterlund som gick igenom grundläggande kunskaper om hur en 
förening fungerar. Föreningsåret, hur många ska det vara i en styrelse? vilket ansvar har ordförande, 
sekreterare och kassör? med mera.  

Träff med ordförande, kassör och sekreterare i distriktets biodlarföreningar  
Årets OKS-träff (Ordförande, Kassör, Sekreterare) genomfördes 30 november i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler på Hantverkargatan. 36 personer hade mött upp och 15 av länets 19 föreningar 
var representerade. På mötet deltog också Sofia Sthåle från Länsstyrelsen och Lars Hellander från 
Riksförbundet. 

Sofia Sthåle berättade om Länsstyrelsens roll och arbete vad avser biodling. Hon berättade att 
Länsstyrelsen ofta får telefonsamtal från villaägare som har en bisvärm i trädgården. Hon uppmanade 
de föreningar som har svärmjour att lägga ut det på Webben så att det blir sökbart.	

Slutsatsen av en diskussion om brister i uppgifterna om var det finns bigårdar blev att biodlarna och 
Länsstyrelsen har gemensamt ansvar för att det finns korrekta sammanställningar och kartor. 

Per Thunman delade med sig av sina kunskaper om bekämpning av Varroakvalster. Han berättade 
också om Distriktets projekt för samtidig Varroabekämpning i närliggande föreningar. 

Daniel Ingman gjorde en enkät om hur föreningarna använder medlemsregistret Membit. Resultatet 
har redovisats för Riksförbundet och återförts till dem som deltog i enkäten. 

Helena Åkerlind berättade om Styrelsens planer på en utbildning i Föreningsteknik. Hemsidan 
http://www.biodlarna.se/stockholm har hållits uppdaterad och arbetet med utveckling av sidan har 
påbörjats. Ulla Huzell berättade om planerna på hur arbetet med Nordiska trädgårdar ska läggas upp. 

Som sista punkt berättade Lars Helander om vad som är på gång på Riksförbundet. 

Godkänd biodlare 
Distriktet har tidigare, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, erbjudit medlemmar  
utbildning för att bli ”Godkänd biodlare”. Utbildningsansvarig har varit bihälsokonsulent Preben 
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Kristiansen från Förbundet.  Med anledning av att det pågår en översyn av denna utbildning, har 
Distriktet under verksamhetsåret inte kunnat erbjuda medlemmarna denna utbildning.  
 
Distriktet hoppas kunna ordna detta igen för medlemmarna under det kommande verksamhetsåret 
2016! 

Utbildningsplanering 
Under verksamhetsåret har ett fortsatt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kring utbildning 
fortgått. En utbildning i ”Praktiskt föreningsarbete” kommer i samarbete mellan SV och Distriktet, att 
erbjudas föreningarnas styrelse i Distriktet.   

Kontakt med myndigheter och andra organisationer 
Referensgrupps möte Bitillsyn Länsstyrelsen Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland och 
Gotland har inte ägt rum under verksamhetsåret. Ett möte är planerat att äga rum under 2016. 
 
 
 
Stockholm 2016-01- 
 
 
       
Bengt Sundbaum   Ulla Huzell  
Ordförande     Sekreterare 
 
 
       
Daniel Ingman   Per Thunman  
Kassör    Avels ansvarig 
 
 
       
Franz Fischer    Helena Åkerlind  
Bisjukdomsansvarig   Webbansvarig	
	
 


