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Nyhetsbrev mars 2018 
Nya styrelsen har nu haft sitt första ordinarie styrelsemöte. Det blev ett långt möte eftersom 

det var många frågor att behandla. Nämnas kan utvärderingen av årsmötet och avstämning av 

läget för de närmast kommande aktiviteterna och olika aktuella frågor till exempel enkäten 

om cirkelledarkurser och Aromaprojektet. Det faktum att alla föreningar valt att inte tillämpa 

stadgarna från 2014 behandlades också.  

    

Biets dag   
20 maj är en dag att uppmärksamma. Då är det nämligen världsbidagen. Kanelbullens dag 

firas av många med en bulle till kaffet, kanske blir det en honungssmörgås 20 maj. Är det 

någon förening eller medlem som hittar på något kul och berättar det för oss kan vi ta med det 

i ett kommande nyhetsbrev.  

Läs om biets dag på https://www.worldbeeday.org/en/events/latest.news/36-20-may-declared-

as-world-bee-day.html  

    

Dags att anmäla uppställningsplats 
Vart tredje år ska alla som har bin anmäla var kuporna är uppställda. 2018 är ett 

anmälningsår. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen i Stockholm senast 31 mars. 

När bisamhällen flyttas eller nya bigårdar kommer till ska det anmälas så fort som möjligt. 

Länk till anmälningsblankett. 

 

Varför är det då viktigt att anmäla uppställningsplats.  

Det är en viktig del i bekämpningen av bisjukdomar, för närvarande i första hand av 

Amerikansk yngelröta. Om det utbryter nya sjukdomar eller dyker upp nya skadegörare är en 

förutsättning för att snabbt få bukt med problemet och minska spridningsrisken att 

bitillsyningsmannen vet var det finns bigårdar.  

 

Uppgiften om var det finns bigårdar distribueras bara till områdets bitillsyningsmän. De läggs 

inte ut på nätet eller på någon hemsida. Uppgifterna används inte för något annat ändamål än 

för att motverka spridning av sjukdomar och skadegörare. Det ligger därför i alla biodlares 

intresse att anmäla uppställningsplats. Det gäller alla oavsett man är medlem i någon 

biodlarorganisation eller inte. 

 

https://www.worldbeeday.org/en/events/latest.news/36-20-may-declared-as-world-bee-day.html
https://www.worldbeeday.org/en/events/latest.news/36-20-may-declared-as-world-bee-day.html
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Biodling/Pages/anmal-innehav-av-bisamhalle.aspx
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Som många av er säkert vet pågår en översyn av Jordbruksverkets föreskrifter som bland 

annat gäller anmälan om uppställningsplats. Det kan innebära förändrade regler i framtiden 

men än så länge gäller att anmälan ska göras senast 31 mars i år. 

    

Årsmötet och Öppet hus 
Årsmöte och Öppet hus genomfördes 17 februari i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek. Det 

kom många biodlare, vi uppskattar att det var över 80 personer, som lyssnade på föredrag och 

smorde kråset med rostbiff och potatissallad.  

 

Uppslutningen var inte lika god till själva årsmötet. Flera föreningar hade inte skickat något 

ombud. Endast 13 av distriktets 18 föreningar var representerade. Fem föreningar har alltså 

försuttit möjligheten att påverka. 

 

Årsmötesprotokollet finns att läsa på distriktets hemsida. 

    

Biodlarnas stadgar 
Biodlarnas nuvarande stadgar antogs i demokratisk ordning vid ett extra riksförbundsmöte 11 

oktober 2014. Beslutet togs av de ombud som landets föreningar utsett. Dessförinnan hade 

förslagen till stadgeändringar varit på remiss till samtliga föreningar.   

 

Vi har fått uppgift om att det finns föreningar som valt att bortse från stadgeändringarna från 

2014 och därmed fortfarande tillämpar tidigare upphävda stadgar. Styrelsens förhoppning är 

att dessa föreningar så fort som möjligt övergår till de nya stadgarna. 

 

Utöver det självklara att föreningar som är en del av SBR också förväntas följa demokratiskt 

beslutade stadgar är vi angelägna om att dessa föreningar på sikt inte ska riskera uteslutning. 

Att den risken finns beror på att vid riksförbundsmötet 2017 togs beslut om att föreningar som 

inte följer stadgarna ska kunna uteslutas. För att ett sådant beslut ska börja gälla krävs dock 

beslut även på nästkommande riksförbundsmöte. Nästa ordinarie riksförbundsmöte är först 

2019. 

 

Anledningen till att vi tar upp denna fråga är att vi är angelägna om att alla föreningar ska 

finnas kvar i SBR och som nu vara ett stöd för länets biodlare och bidra till utveckling av 

biodlingen. 

 

Länk till SBR:s stadgar https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Nya-stadgar-antagna-

vid-RFM-i-Nrkp-141011.pdf  

    

https://stockholm.biodlarna.se/
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Nya-stadgar-antagna-vid-RFM-i-Nrkp-141011.pdf
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Nya-stadgar-antagna-vid-RFM-i-Nrkp-141011.pdf
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Inventering inför planering av cirkelledarkurser 
För att kunna göra en klok planeringen av cirkelledarkurser har Biodlarnas utbildningsråd bett 

distrikten att göra en inventering av behovet. Vi har därför gått ut med en enkät till 

föreningarna. 

 

Enkäten gick ut till föreningarnas utbildningssamordnare. Till föreningar som enligt 

medlemsregistret inte har någon utbildningssamordnare skickades enkäten till ordförande. 

Svar har kommit in från 11 av våra 18 föreningar. Bara två föreningar uppger att de har 

önskemål om cirkelledarutbildningar.  

    

Broschyrer för medlemsvärvning 
Alla föreningar har även i år möjlighet att beställa broschyrer för medlemsvärvning utan 

någon kostnad. Man kan beställa följande paket: 60 st. Värvarfoldrar – Bli bioldare, 60 st 

Nyfiken på bin, 30 st Honungsbin och biodling. Skicka beställningen till sbr@biodlarna.se 

  

Nordiska trädgårdar 22 - 23mars på Älvsjömässan 
Även i år ställer vi ut på Nordiska Trädgårdar. Vi finns i monter C25:69 på Rådgivningsgatan.  

Vår monter är bemannad med duktiga biodlare från hela länet. Vi svarar gärna på frågor och 

funderingar. Här finns bland annat möjlighet att se ett utbud av litteratur om biodling. Vi 

kommer även att ha avsmakning av sorthonung.  

 

Vi håller två föredrag under mässdagarna, dels torsdag kl. 14:30 ”Biväxter för fler bin i din 

trädgård” dels fredag kl. 16:30 ”Livet som biodlare”. Föredragshållare är Lasse Helander och 

de äger rum på Scen Ätbart.  

  

Biodlingskonferens 22 april 
22 april bjuder förbundet in till biodlingskonferens i Zsalen i ABF-huset 

på Sveavägen. 

 

Alla är välkomna men programmet riktar sig främst till biodlare, som har 

minst ett par års erfarenhet. Konferensen är gratis men deltagarna betalar 

själva för lunch och kaffe. Mer information och program finns i bifogade 

annons. 

 

 

Anmälan lämnas senast 12 april till Ulla Huzell ulla.biodling@gmail.com  

  

mailto:sbr@biodlarna.se
https://www.biodlarna.se/app/uploads/sites/14/2018/03/Konferens-Stockholm-22-april-2018.pdf
mailto:ulla.biodling@gmail.com
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Erbjudande från SV 
Under våren har SV fokus på styrelsearbete och inbjuder till två kvällar som ger nya verktyg, 

nya perspektiv och utbyte från andra föreningar. 

 

Att vara styrelseledamot – Grund, 10/4 

Vänder sig till den som är nyvald i styrelsen men även till den som suttit ett tag och vill vidga 

perspektiven 

 

Att vara styrelseledamot – Fördjupning, 17/4 

Vänder sig till den som har erfarenhet av styrelsearbete, gått grundutbildningen eller har 

motsvarande kunskaper. 
 

SV erbjuder två platser gratis för föreningar som samverkar med SV stad eller län.  

Kontrollera med din styrelse om du kan utnyttja någon av gratisplatserna. 

 

Läs mer i bifogade annons.  

    

Kalendarium 
14 mars Information om det nya medlemsregistret för föreningarnas 

registeransvariga.*  

22–25 mars Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. Distriktet kommer att ha en monter 
på informationsgatan. 

10 april Att vara styrelseledamot – Grund. Erbjudande från SV 

17 april Kvalitetsseminarium som riktar sig till föreningarnas kvalitetssamordnare** 

17 april Att vara styrelseledamot – Fördjupning. Erbjudande från SV 

22 april Förbundets biodlarkonferens i Stockholm  

2 juni Distriktsresa till SLU och Linnés Hammarby. 

7 juli Öppet hus på Sigtuna honung. Distriktet kommer att vara en av utställarna 
 

Vi kan också tipsa om att 14 juli uppmärksammas och firas biet på Julita Gård i 

Södermanland. Honung, växter, föreläsningar, utställningar och annat! 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 

 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se 

https://www.biodlarna.se/app/uploads/sites/14/2018/03/SVs-Föreningserbjudande-VT18_web-002.pdf
http://www.stockholm.biodlarna.se/

