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Nyhetsbrev oktober 2018 
 
Under styrelsemötet i september kom vi överens om en hel del förändringar av hemsidan. 
Ändringarna kommer att göras lite pö om pö. Vi tog också beslut angående distriktets 
engagemang i lokala marknader för information och försäljning av honung. (Se nedan) 
Nästa styrelsemöte är 12 november 

Inbjudan till medlemskväll 
Välkomna till en medlemskväll 25 oktober. 
Under kvällen får vi lyssna på Johan Lang och Karina Karlsson. Johan berättar om Biodling, 
pollinering, honung och biprodukter. Karina tar upp vikten av att värna vaxet.  
 
Johann Lang – verksam sedan 70-talet inom svensk hobby- och yrkesbiodling tar oss med på 
en spännande resa där han berättar om binas ovärderliga roll i ekosystemet. Till yrket är 
Johann Lang tecknare, fotograf, författare och studieledare. Johann berättar om biodlingens 
betydelse och förutsättningar i Sverige och Norden såväl som från resor till biodlare i Nya 
Zeeland, Grekland, Sicilien, Sydafrika och Kuba.   
 
Karina Karlsson är förbundets rådgivare i biodlingsfrågor inklusive frågor om vaxhantering 
och bihälsa.  
I Biodlarnas nya broschyr Det värdefulla vaxet delar hon med sig av sina vaxkunskaper. I den 
lämnas bland annat vägledning om hur man själv tar hand om sitt vax. 
Broschyren kommer att delas ut under kvällen och en bunt kommer att skickas med till de 
föreningar som har någon medlem närvarande. 
 
Tid Vi börjar med kaffe 18.00. Själva programmet startar 18.30 
Plats Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
 T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull 
Anmälan skickas till Lena Hammarberg bi.lhammarberg@gmail.com  
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Deltagande i lokala marknader 
Under styrelsemötet 13 september beslutade styrelsen att distriktet i normalfallet inte ska 
engagera sig i lokala marknader och liknande. Information och försäljning av honung vid 
sådana tillfällen är i första hand en fråga för föreningarna. I undantagsfall kan dock någon 
form av medverkan vara motiverad. En förutsättning är att önskemål om det kommit in till 
styrelsen i så god tid att beslut kan tas på ett ordinarie styrelsemöte.  

Föreningserbjudande från SV 
 "Att vara styrelseledamot – Workshop fördjupning". Onsdag 7/11 kl 18.00-21.00. Inspireras 
av Josephine Blad! 
 
Innehåll: 
•Föreningslivet i Sverige just nu  
•Att leda en förening utifrån idéen och värdegrunden  
•Det långsiktiga styrelsearbetet/engagemanget 
•Samarbetet i styrelsen  
•Grundläggande föreningsjuridik  
  
Föreningserbjudandet är för SVs alla samverkande föreningar/organisationer. Två från varje 
förening deltar utan kostnad. Mer info i bifogad fil. 

OKS-träffen 
Ordförande, sekreterare och kassörer från distriktets föreningar och distriktsstyrelsen träffades 
20 september i Hartwickska huset på söder. Av distriktets 18 föreningar deltog 10 (13 var 
anmälda). De årliga OKS-träffarna är ett viktigt tillfälle för utbyte av idéer erfarenheter. Stort 
tack till deltagarna för ett givande möte. 

Kalendarium 
4 okt Seminarium som riktar sig till utbildningssamordnarna 
25 okt Medlemskväll 
9 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
31 augusti 
2019 

Preliminärt datum för 
Firande av att SBR fyller 100 år 

 

 
Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se. Där lägger vi också 
ut information om kommande aktiviteter. Observera att endast de fem första aktiviteterna finns i själva kalendern 
men om man klickar längst ner kommer information om alla aktiviteter upp i vänstra kolumnen. 


