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Nyhetsbrev september 2018 
 
Hösten är här och styrelsen har dragit igång sitt arbete igen. Vårt första möte hade vi i slutet 

av augusti. Mötet användes till en uppföljning av genomförda aktiviteter och planering av 

kommande. Programmet för OKS-träffen 20 september spikades. Tankar kring nästa års 

distriktsresa lyftes upp.  En avstämning mot budget visar att vi ligger väl i fas. En enkät från 

förbundets valberedning var uppe för diskussion (se nedan).  

Nästa styrelsemöte är 13 september 

     

Skador genom stöld och angrepp på bisamhällen 
Det har inte kommit in några anmälningar om åverkan på bikupor varken av människor eller 

djur. Det har inte heller kommit in någon anmälan om stölder. Vi hoppas det beror på att det 

inte förekommit några sådana.  

 

Som vi berättade i nyhetsbrevet för februari i år kommer anmälda skador att sammanställas 

och vara ett underlag som stärker SBR:s kommitté för yttre miljö i deras arbete 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. 

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.  

 

Skador på bisamhällen kan anmälas till Franz Fischer. franz@fischer.ms  

 

 

Inför Förbundsmötet 2019 
Inför nästa års förbundsmöte har valberedningen skickat ut en enkät till alla distriktsstyrelser. 

Vi vill gärna ha input från våra föreningar och medlemmar innan vi lämnar vårt svar.  
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Här följer de frågor valberedningen vill ha svar på: 

1. Har ni några synpunkter på förbundsstyrelsens arbete hittills?  

2. Har ni några förslag på personer som kan vara lämpliga för förtroendeuppdrag i förbundet i 

framtiden? 

Valberedningen har lovat att hantera alla synpunkter med full sekretess och kommer inte att 

sprida något utanför valberedningen. 

 

 

Öppet hus på Sigtunahonung 
7 juni var det öppet hus på Sigtunahonung. En trevlig tradition som återkommit efter ett års 

uppehåll. Distriktet var som vanligt en av utställarna. Vi hade ett bord mellan Marita Delvert 

(tidigare förbundsordförande) och SBR som representerades av Hanne Uddling. Ulla och 

Franz bemannade vårt bord. Marita bjöd på smakprover från recept i sina kokböcker. 

Förbundet visade bland annat upp en alldeles färsk broschyr om vax. (En bunt av dessa 

kommer föreningarna att få vid OKS-träffen 20 september.) Vid vårt bord gick frågehjulet, 

som tidigare använts vid trädgårdsmässan, varmt. I ladan varvades olika föredrag av intresse 

för biodlare. Det fanns inte riktigt tid för oss att lyssna på föredragen. Det sista handlade om 

bekämpning av bisjukdomar, föredragshållare var Preben Kristiansen. Då hade besöksantalet 

minskat något så Franz kunde ta sig tid att lyssna på det. 

 

 

Kalendarium 
20 sept. OKS-träff, träff för ordförande, kassör och sekreterare 

Personlig inbjudan har gått ut 

4 okt Seminarium som riktar sig till utbildningssamordnarna 

25 okt Medlemskväll 

9 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
 

    
 

 
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. 

  

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

