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Nyhetsbrev februari 2018 

Årsmötet med öppet hus 
17 februari höll Stockholmsdistriktet sitt årsmöte i Sollentuna bibliotek, Aurorasalen. 13 av 
distriktets 18 föreningar var representerade. Efter årsmötet var det öppet hus med föredrag 
och lunch för alla medlemmar. 
 
Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på distriktets hemsida 
www.stockholm.biodlarna.se 
 

Nya ledamöter i Distriktsstyrelsen 

Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i distriktsstyrelsen. De nya ledamöterna är Maj 
Östberg Rundqvist och Thomas Ullman. Maj kommer från Sundbyberg och Spångaortens 
biodlarförening och Thomas från Sollentuna biodlarförening. De ersätter Noemi Nilsson och 
Pål Ström som båda valt att sluta i styrelsen.  
 
Till ordförande för ytterligare ett år valdes Ulla Huzell från Sollentuna biodlarförening. Omval 
gjordes också av Per Thunman från Wermdö Skeppslag för en mandattid på ytterligare två 
år. 
 

Konstituerande möte 
Vid ett konstituerande möte som hölls i anslutning till årsmötet beslutades om följande 
ansvarsfördelning i styrelsen: 
Ordförande Ulla Huzell 
Vice ordförande Per Thunman 
Sekreterare Thomas Ullman 
Kassör Peter Fagrell 
Webbansvarig Maj Östberg Rundqvist 
Bihälsosamordnare Franz Fischer 
Avelssamordnare  Per Thunman 
Kvalitetssamordnare Per Thunman 
Närings bidlarsamordnare Peter Fagrell 
Utbildningssamordnare  Franz Fischer 
Informationssamordnare Lena Hammarberg 
Skadesamordnare Franz Fischer 

http://www.stockholm.biodlarna.se/


Inventering inför planering av cirkelledarkurser 
SBR:s utbildningsråd har bett samtliga distrikt att inventera behovet av cirkelledarkurser i 
respektive distrikt. Detta för att kunna göra en klok planering av behörighetsutbildningar för 
befintliga cirkelledare och för dem som inte är cirkelledare idag, men som har intresse av 
detta framöver. Vi har därför skickat ut en enkät till föreningarnas utbildningsansvariga. I 
föreningar där det inte finns någon uppgift i medlemsregistret om utbildningsansvarig har 
enkäten skickats till ordförande. 
 
För att resultatet av enkäten ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du som vill 
gå en av SBR:s cirkelledarutbildningar berättar det för den som är utbildningsansvarig i din 
förening, helst före 25 februari.  
 

Skador genom stöld och angrepp på bisamhällen 

SBR har uppmanat alla distrikt att inrätta en funktion som ansvarig för skador genom stöld 
och angrepp på bisamhällen. Anledningen är att det förekommer flera typer av yttre 
angrepp på bisamhällen och kupor. Det kan handla om stölder och skadegörelse orsakade av 
människor, angrepp av rovdjur såsom björnar är också vanligt i vissa områden. Även andra 
djur angriper bisamhällen. Rapporter finns om vildsvin, grävling, hackspett, mård m.m.  
 
Funktionens huvudsakliga uppdrag blir att sammanställa skadorna och vara en länk mellan 
den enskilda biodlaren/föreningarna och den nationella nivån. En regional sammanställning 
är viktig eftersom samhällets ersättningssystem i många fall är organiserat på de 21 
länsstyrelserna. Sammanställningar kan också stärka kommittén i deras arbetet mot 
myndigheterna för att förbättra nuvarande ersättningsmodeller och ersättningsnivåer och se 
till att villkoren blir likvärdiga i hela landet. Målet är att ersättningen ska täcka kostnaderna 
för att ersätta, material, bin, förlorad inkomst av honung, pollineringsersättning m.m. 
 
Samordnare i Stockholmsdistriktet är Franz Fischer. Skadeanmälan skickas till 
franz@fischer.ms  
 

Nordiska trädgårdar 
Även i år har Stockholmsdistriktet en monter på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. 
Mässan pågår mellan 22 – 25 mars. Vi söker medlemmar som kan stå i montern för att 
informera om bin och biodling. Kontakta Thomas Ullman thomas.ullman@telia.com om du 
vill veta mer eller är intresserad av att stå i montern. 
 

Kalendarium 
Fram till sommaren ser det ut så här 

14 mars Information om det nya medlemsregistret för föreningarnas 
registeransvariga.*  

22–25 mars Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 

17 april Kvalitetsseminarium som riktar sig till föreningarnas kvalitetssamordnare 

22 april Förbundets biodlarkonferens i Stockholm  

2 juni Distriktsresa till SLU och Linnés Hammarby 

mailto:franz@fischer.ms


 
*Inbjudan har skickats ut till registeransvariga. Maila Lena Hammarberg, 
bi.lhammarberg@gmail.com, om du är registeransvarig men inte fått någon inbjudan. 
 
Hälsningar 
Styrelsen 
 
 
Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida 
www.stockholm.biodlarna.se  

http://www.stockholm.biodlarna.se/

