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Nyhetsbrev januari 2019 
För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna 
Biodlarförening (bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911). 
 
Första styrelsemötet under jubileumsåret ägnades till stor del åt förberedelse av årsmötet 
och öppet hus 9 februari. Vi beslutade också att skaffa mailadress till distriktet, arrangera 
kurs i Godkänd biodlare och att föreslå årsmötet att distriktet ska lämna två motioner till 
Förbundsmötet. Förslagen kommer, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar att läggas 
ut på hemsidan i början av februari.  

Distriktsresa till Baltikum 25-28 april  
Följ med på en spännande biodlingsresa till våra grannländer i öst! 
Vi kommer att besöka biodlingsmuseum, biredskapshandlare, biredskapsproducent, prova 
honungsmjöd och uppleva en föreläsning (på svenska) om biodling i Baltikum. 
Avresa från Cityterminalen i Stockholm för vidare resa till Siljaterminalen. Färjan avgår kl. 
17.00 mot Riga i Lettland. Ombord äter vi stor buffé (vin och öl ingår) tillsammans. 
En natt på hotell i Estland. Distriktet bjuder på middag i land. 
På lördagskvällen 27/4 reser vi med färja från Tallinn mot Stockholm. Även på returresan 
ingår middagsbuffé och frukostbuffé. 
Allt utom lunch på fredag och lördag ingår i priset. 
Denna fantastiska resa får du som är medlem i biodlarna för 2950 kr (del i dubbelrum och 
dubbelhytt med havsutsikt). 
Tilläggskostnad för enkelrum och enkelhytt är 1 800 kr. 
Pristillägg för medföljande anhörig som inte är medlem är 300 kr.  
Välkommen med frågor och anmälan till kristoffer.arvidsson@interbus.se 
 
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Turordningen bestäms av när full 
betalning kommit in. Uppgift om på vilket konto avgiften ska sättas in och vilka uppgifter vi 
behöver om deltagarna, kommer att skickas ut så fort anmälan inkommit. 

Nordiska trädgårdar  
Även i år har Stockholmsdistriktet en monter på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. 
Mässan pågår mellan 21 – 24 mars. Vi söker medlemmar som kan stå i montern för att 
informera om bin och biodling. Vi behöver också förstärkning i projektgruppen. Kontakta 
Thomas Ullman thomas.ullman@telia.com om du vill veta mer eller är intresserad. 
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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. 
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Inbjudan till årsmöte och Öppet hus  
Distriktets årsmöte äger rum 9 februari 2019. 
I samband med årsmötet är alla medlemmar välkomna till ett 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 
 
Årsmötesförhandlingarna startar 10.30 och beräknas vara avslutade 11.30. Därefter vidtar 
Öppet hus.  
 

Program för Öppet hus 

• 11.30 Välkomna 

• Jordbruksverkets nya föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar 

Jackis Lannek, Jordbruksverket 

• Lunch 

• Vad är honungskvalitet 

Leo De Geer Kommittén för kvalitetsfrågor SBR 

• Introduktion av årets distriktsresa 

Kristoffer Arvidsson  

• Kaffe med lottdragning, och mingel 

• 15.30 Avslutning 

Den är viktigt att den som vill delta i lunchen anmäler det till Per  pgthunman@hotmail.com 
senast 31/1. 

Kalendarium  
2019  

9 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 

8-10 febr. Apiscandia i Göteborg. Yrkesbiodlarkonferens 

2 mars Kurs, Godkänd biodlare 

21-24 mars Nordiska Trädgårdar  

25-28 april Distriktsresa till Baltikum 

31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 
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