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     Stockholms Läns Biodlardistrikt 

Verksamhetsberättelse för 2017 
Styrelsen	
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av: 
Ulla Huzell, ordförande, 
Per Thunman, vice ordförande, avels- och kvalitetssamordnare,  
Noemi Nilsson, webb- och informationsansvarig,  
Peter Fagrell, kassör och näringsbiodlarsamordnare, 
Pål Ström, sekreterare samt barn- och ungdomssamordnare, 
Per Thunman, utbildningssamordnare, 
Franz Fischer, bisjukdoms- och utbildningssamordnare, 
Lena Hammarberg, biträdande utbildningssamordnare. 

Revisorer		
Christina Bjurlöf 
Nils-Erik Persson 
Candice Martin, ersättare  

Valberedning			
Lotta Fabricius Kristiansen 
Kurt Oldeskog 
Nils-Erik Persson 

Styrelsemöten		
Styrelsen har sammanträtt en gång i månaden med undantag för två sommarmånader. Till det 
kommer ett konstituerande möte. Dessutom har ledamöterna haft enskilda samtal med 
valberedningen. 
Den 18 februari hölls distriktets årsmöte i Aurorasalen, Sollentuna bibliotek.  

Årsmöte	med	Öppet	hus		
Av distriktets 19 föreningar hade hela 18 stycken skickat totalt 58 delegater till mötet. 
Dessutom deltog ett flertal andra föreningsmedlemmar som var intresserade, både av årsmötet 
och de efterföljande Öppet hus aktiviteterna.  
Av de frågor som togs upp kan nämnas sammanhållen insamling och transport av ramar och 
vax för rengöring som uppmärksammades av en motionär som tyvärr var lite sen i starten 
(motionen kom in för sent för att kunna behandlas av årsmötet). Styrelsen delade dock 
uppfattningen att så mycket vax som möjligt bör tas om hand, gärna genom gemensam 
hantering där närliggande föreningar hittar sätt att samarbeta. Detta har resulterat i en 
inventering av var i länet man kan lämna in vax och ramar för rengöring (en sammanställning 
av resultatet finns på hemsidan). 
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Efter att årsmötet vidtog ett späckat Öppet Hus program. Under mingel, provsmakning av 
honung, litteraturbläddrande och allmänt umgänge fick deltagarna en reseskildring från 2016 
års distriktsresa till Åland och presentation av årets distriktsresemål till Johan Ingjald i 
Pålsboda. Man fick också ta del av SLU:s bihälsoundersökning. Deltagarna bjöds på 
gemensam ”picknick lunch” i form av rostbiff och potatissallad. Som avslutning höll Ingemar 
Fries ett mycket uppskattat föredrag om blommor och bin. 

Ekonomi		
2017 når inte upp till budgeterade kostnader, främst beroende på aktiviteter under hösten som 
inte genomförts fullt ut, men också genom lägre kostnader för Trädgårdsmässan där förbundet 
gick in med viss finansiering. Större poster (planerade) är just trädgårdsmässan och distriktets 
resa som 2017 gick till Lindesberg, samt våra hyror för lokaler vid aktiviteter och möten. 
Vid förra årsmötet presenterades också sponsring av föreningars aktiviteter om dessa även är 
öppna för närliggande föreningar, för att samordna och skapa större nytta för flera. Inga 
sådana medel har fördelats ut under 2017. 
Medlemsantalet ökar glädjande nog, vilket resulterar i något större intäkter än vi tog höjd för i 
budgeten. 
Föreningens ekonomi är alltså fortsatt god, vilket ger bra förutsättningar för aktiviteter under 
2018.  
 

Organisationsverksamheter	
Under verksamhetsåret har distriktsstyrelsen haft löpande kontakt med Distriktets 
biodlarföreningar och med Riksförbundet.  
 
Styrelsen var representerad vid en konferens som förbundet anordnade i Skänninge för 
distriktens kvalitetssamordnare. 
 
Styrelsen har varit representerad i Jordbruksverkets referensgrupp för ändring av 
bisjukdomsförordningen och Länsstyrelsens referensgrupp för bitillsyn. 
 
I enlighet med distriktsårsmötet 2016 var fyra av styrelsens ledamöter ombud vid 
förbundsmötet i Helsingborg. 
 

Möten,	seminarier,	föreläsningar	och	utställningar	

Seminariekväll	om	BI	hälsa	med	Preben	Kristiansen.	
Den 20 september träffades ett 30 tal medlemmar för ett seminarium om bihälsa. Distriktet 
hade bjudit in Preben Kristiansen (Bihälsoansvarig från förbundet). Preben höll en intressant 
föreläsning med ett vackert bildspel och visade praktiskt förbundets rekommendationer till 
olika behandlingar av Varroa. 
Preben visade även statistik gällande Varroa, honungsskörd, samt bidödlighet och samband 
mellan dessa. 

Nordiska	trädgårdar		
I distriktets monter på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar spreds kunskap om bin, biodling 
och honung av kunniga biodlare från distriktets föreningar. Distriktet svarade också för tre 
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scenframträdanden, Carina Brydling, assisterad av Lasse Hellander lagade mat med honung 
som publiken fick provsmaka och Lasse talade vid två tillfällen under rubriken Frodigt för bin 
och människor.  
Arbetsgruppen som ansvarade för montern bestod av åtta personer från Stockholms-och 
Sollentuna föreningarna samt Wermdö Skeppslag. Under tidigare år ha förbundet bidragit 
med broschyrmaterial. Nytt för året var att det också bidrog till finansieringen. 

Distriktsresa	till	Pålsboda	
Distriktets resa 2017 gick till Pålsboda med ett trettiotal deltagare. Johan Ingjald visade där 
hur han bedriver sin biodling. Johan har hållit på med biodling sedan slutet av nittiotalet och 
har i dag ca 60 samhällen. Han berättade att han får mer honung per nedlagd arbetstimme med 
topplistkupor än med uppstaplingskupor.  
Det kom några regndroppar när vi tittade på bina så Johan fortsatte att berätta inomhus i sin 
fina verkstad. 
På resan till Stockholm ägnade vi iden till allmänt bisnack och utbytte erfarenheter. 

Träff	med	ordförande,	kassör	och	sekreterare	i	distriktets	biodlarföreningar	
Årets OKS-träff (Ordförande, Kassör, Sekreterare) genomfördes 11 oktober i Hägerstensåsens 
medborgarhus. 31 personer hade mött upp. Träffen gästades av förbundsstyrelsens nya 
ordförande Monica Selling och förbundets kontaktperson för bland andra vårt distrikt, Lars 
Hellander, 
Monica gav oss insyn i förbundets arbete med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2018. 
Hon berättade om målsättningen för 2019 och om aktiviteter 2017 – 2018. 
Per Thunman redovisade utbredningen av biraser i distriktet. Han påpekade att bina behöver 
vara hyffsat renrasiga för att de ska behålla sina goda egenskaper. 
Lars Hellander informerade om ett projekt på Djurgården och kring diplomatområdet.  
Ulla Huzell informerade om distriktets planerade aktiviteter.  

Seminarium	om	drottningodling	
Distriktet arrangerade ett seminarium om drottningodling i maj i Nacka. Drygt 40 personer 
deltog.  
Per Thunman berättade om drottningodling i allmänhet och beskrev en metod som lämpar sig 
för den småskaliga biodlaren.  
Efter en bensträckare med kaffe och bulle fick deltagarna tillfälle att dela med sig av sina 
egna erfarenheter och ställa frågor. 
 

Övrigt	arbete	

Varroaprojekt	
Sensommarbehandling mot Varroa har genom distriktets försorg genomförts sedan 2015 i ett 
geografiskt sammanhållet område, i år behandlades samhällen i Stockholm, Lidingö, 
Danderyd, Täby, Vallentuna, Upplands Väsby och Märsta. 
Anslutningen från biodlarna i berörda föreningar var mycket stor och vi kommer att verka för 
att området ska utökas under kommande år. Vi hoppas även på att flera föreningar ska 
samordna sina sensommarbehandlingar framöver. 
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Besök	hos	distriktets	föreningar		
Häverö biodlarförening fyllde 100 år och bjöd in några från distriktets styrelse till middag vid 
Skebo bruk. Ulla och Per körde upp dit. Vi passade på att fråga vad de förväntade sig av 
distriktet och fick en del tips. Vi berättade om de projekt vi har och deltog i den efterföljande 
diskussionen om olika bifrågor. Det var ett trevligt och givande möte 

Webb-	och	Facebooksida	
I mars bytte förbundet leverantör för webbplatsen och en ny hemsida sjösattes. Allt material 
har därefter överförts manuellt från distriktets gamla hemsida till den nya. Rubrikerna med 
diverse information har till och från setts över för att sidan ska vara lätt tillgänglig.  
Facebook har varit aktivt under året mest genom att många som följer oss skickat in frågor. 
Frågorna har kommit från både biodlare och icke biodlare. Hanteringen av frågorna har varit 
tidsödande.  

Månadsbrev	
För att förbättra informationen från distriktsstyrelsen och för att minska antalet utskick har vi 
börjat att skicka ut ett nyhetsbrev per månad. Första nyhetsbrevet gick ut i september. Från 
och med december skickas brevet ut till samtliga medlemmar i stället för som tidigare till 
föreningarnas ordförande/kontaktperson för vidaresändning till medlemmarna. 

Kartläggning	av	biraser	
Utbredningen av olika biraser i distriktet har kartlagts genom en enkätundersökning. 
Resultatet har redovisats dels i nyhetsbrev och dels på hemsidan 
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