
 
  Stockholms Läns Biodlardistrikt 
 
 

Nyhetsbrev januari 2018 
Vi har nu klarat av årets två första styrelsemöten. Vi jobbade vidare med planering av 
årsmötet och det öppna huset. Det är en hel del att göra, både administrativt och praktiskt.  
Vi hade därutöver en principdiskussion om och i så fall i vilka fall någon som inte är medlem i 
SBR ska få delta i våra arrangemang. Resultatet av diskussionen redovisas nedan. En annan 
fråga som var uppe är att vi får signaler om att det finns föreningar som inte följer SBR:s 
stadgar och vad som är vår roll i sammanhanget.  

Inbjudan till årsmöte och Öppet hus 
I samband med årsmötet i Stockholms läns biodlardistrikt är alla medlemmar välkomna till 
Öppet hus med intressanta föredrag, lunch och samvaro. Alla är också välkomna att närvara 
på årsmötet. Ombuden kommer att kallas särskilt.  
 
Plats: Amorinasalen Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2 Sollentuna 
Tid: lördagen 17 februari 2018.  
 
Årsmötesförhandlingarna startar 10.00 och beräknas vara avslutade 11.30. Därefter vidtar 
Öppet hus 
 
Program för Öppet hus 

11.40 Välkomna 
Förra årets distriktsresa, Per berättar och visar bilder,  
Per Thunman 
Aktuellt från SBR,  
Lasse Hellander 
Lunch 
Jordbruksverkets arbete med föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar 
Jackis Lannek  
Bin med mikrochips  
Franz Fischer 
Biodling i Chile, Noemi visar bilder och berättar 
Noemi Nilsson 
Honungsaromer, information och utdelning av provburkar 
Introduktion av årets distriktsresa 
Per Thunman 
Kaffe, mingel, lottdragning 
15.00 Avslutning 

 
Anmäl senast 11 februari om du kommer att delta i lunchen till Per Thunman, 
pgthunman@hotmail.com 



 

Deltagande i distriktets aktiviteter 
Vi får ibland frågor från medlemmar om det är ok att ta med någon som inte är med i SBR till 
våra aktiviteter. Vid styrelsemötet 9 januari tog vi beslut om att följande ska gälla. 
 
Våra aktiviteter riktar sig till våra medlemmar. Till vissa aktiviteter kan även en gäst vara 
välkommen. Det kan handla om att hustru eller make bjuds med på exempelvis en utflykt. Det 
ska i så fall framgå av inbjudan och gälla i mån av plats. Medföljande gäster betalar 
självkostnadspris vilket innebär att gäster betalar mer än medlemmar eftersom distriktet i 
princip aldrig tar ut avgifter som täcker alla kostnader för en aktivitet.  
 

Föreningarnas hemsidor.  
Förbundet har meddelat att föreningarna nu har möjlighet att ansluta sig till förbundets 
plattform. Kontakt tas med Anna Ahnér på kansliet för hjälp med anslutning.   
 

Honungsaromer 
Tillsammans med jordbruksverket och Viktoria Bassani kommer Sens att kartlägga aromer i 
honung och bygga upp en stor databas för både geografisk och biologisk 
ursprungsbestämning. Man har redan hittat unika markörer/aromer för lind- och rapshonung 
och kan se skillnad på en svensk och utländsk honung. Under höst och vår planerar man att 
samla in och analysera cirka 700 honungsprover från olika delar av landet.  
Mer info och utdelning av provburkar för insamling av honung från olika delar av länet 
kommer på Öppet hus i samband med årsmötet. 
 

Felaktig mailadress 
I Bitidningens januarinummer fanns en annons om en studieresa till Slovenien. Mailadressen 
för anmälan innehöll ett ”ö” vilket gör att alla inte kan skicka svar Rätt adress för anmälan är 
resa@biodlingsforetagarna.se 
 

Kalendarium 
Fram till sommaren ser det ut så här 
17 feb Årsmöte med öppet hus 
14 mars Information om det nya medlemsregistret för föreningarnas registeransvariga 
17 april Kvalitetsseminarium som riktar sig till föreningarnas kvalitetssamordnare 
22 april Förbundets biodlarkonferens i Stockholm  
2 juni Distriktsresa till SLU och Linnés Hammarby 

 
 
Styrelsen 
 

 


