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     Stockholms Läns Biodlardistrikt 

Verksamhetsberättelse för 2018 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av: 

Ulla Huzell, ordförande, 

Peter Fagrell, kassör och näringsbiodlarsamordnare, 

Franz Fischer, bihälso- och utbildningssamordnare samt ansvarig för skador på bisamhällen* 

Lena Hammarberg, administratör av medlemsregistret. 

Thomas Ullman, sekreterare, 

Per Thunman, vice ordförande, avels- och kvalitetssamordnare,  

Maj Östberg Rundquist, webbansvarig.  
 

*funktionen är ny sedan februari 2018. Uppdraget består i huvudsak av att sammanställa skador orsakade av djur 

eller människor och vara en länk mellan den enskilda biodlaren/föreningarna och den nationella nivån. 

Sammanställningar ska bland annat vara ett stöd för förbundets arbete mot myndigheter för att förbättra 

nuvarande ersättningsmodeller och ersättningsnivåer.  

Revisorer  

Candice Martin,  

Nils-Erik Persson 

Owe Björkman, ersättare 

Valberedning   

Lotta Fabricius Kristiansen 

Kurt Oldeskog 

Nils-Erik Persson 

Distriktet 

I distriktet finns 18 föreningar med tillsammans 1473 medlemmar, 591 kvinnor och 873 män. 

Föreningarnas förtroendevalda är till 63% män och 37% kvinnor. Två föreningar har en kvinnlig 

ordförande. (uppgifterna är hämtade från medlemsregistret)  

Styrelsemöten  

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten, en gång per månaden med undantag för juli. I 

anslutning till årsmötet hölls därutöver ett konstituerande möte. 

Årsmöte med 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 deltog i 

lunchen.  

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. 
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Ekonomi  

Likt förra året underskrider våra kostnader för 2018 den budget vi hade lagt. 

Större poster är, som året innan, trädgårdsmässan och distriktets resa som 2018 gick till Uppsala, 

samt våra hyror för lokaler vid aktiviteter och möten där vi under året också har skaffat förvaring 

hos Shurgard för vårt material. Viss kompensation för detta kommer vi få från förbundet 

avseende våra kostnader för trädgårdsmässan. 

Även under 2018 har det funnits en post för sponsring av föreningsaktiviteter när arrangemang är 

öppna även för andra föreningar inom distriktet, inga medel har fördelats ut under 2018 varför 

denna post för 2019 utgår. 

Medlemsantalet fortsatte öka även 2018, vilket resulterade i något större intäkter än vi tog höjd 

för i budgeten. 

Föreningens ekonomi är fortsatt god, vilket ger förutsättningar att kunna genomföra aktiviteter 

under 2019, där vi budgeterar större kostnader framförallt för vårt 100 års firande.  

Organisationsverksamheter 

Under verksamhetsåret har distriktsstyrelsen haft löpande kontakt med Distriktets 

biodlarföreningar och med Riksförbundet. Kring ett antal kurser och konferenser har distriktet 

samarbetat med Studieförbundet vuxenskolan. 

Ordförande har deltagit i en tvådagarskonferens som förbundet anordnade i Skänninge för 

distriktens ordförande och näringsbiodlingssamordnare. 

Webb- och Facebooksida 

Distriktets webbplats, har efter vissa inkörningsproblem med den nya webbansvariga, 

uppdaterats regelbundet. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 

Regulation) som började gälla den 25 maj har gjort att de personer som nämns i föreningar och i 

olika funktioner har givit sitt tillstånd härtill och de kontaktuppgifter som behöver finnas på 

webbplatsen har setts över. 

Distriktets Facebooksida har lagts ner under året. Hanteringen av alla de frågor som ställdes blev 

för tidsödande. 

Månadsbrev 

11 månadsbrev har skickats ut under året. Breven innehåller bland annat ett kalendarium med 

aktiviteter, inbjudningar till aktiviteter, påminnelser och korta referat samt lite kort om vilka 

frågor som varit uppe på senaste styrelsemötet. 

Varroaprojekt 

Området för gemensam sensommarbehandling mot Varroa har succesivt utökats under några år. 

Området har nu blivit så stort att det visat sig ogörligt att utöka det ytterligare. Projektet har 

därför avslutats. Resultatet kan ändå ses som positivt då det lett till att sensommarbehandling 

mot Varroa kommit upp på dagordningen på ett nytt sätt hos de flesta föreningarna. 

Möten, seminarier, föreläsningar och utställningar 

Träff med nya styrelseledamöter 

På nyåret bjöd vi in alla nyvalda ledamöter i föreningarnas styrelser. Vi ville uppmärksamma att 

de tagit på sig ett viktigt uppdrag. Vi passade på att presentera oss, styrelsens arbete och lite om 

vad som gäller och är viktigt att tänka på. Självklart fanns också tid för deltagarna att knyta 

kontakter och att lära känna varandra. 
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Mjöd och Mölska 

I mitten på januari bjöd vi in till en träff på temat Mjöd och Mölska. Till vår hjälp hade vi Johan 

Pihl som är VD på Mjödhamnen AB. Johan gick igenom vad Mjöd och Mölska är för något och 

beskrev hur vi i mindre skala själva kan göra dessa och vad som är viktigt att tanka på. Träffen 

vad uppdelad i en presentationsdel, där det visade sig att vi har en och annan biodlare i distriktet 

som redan är engagerade i detta och besitter goda kunskaper i ämnet, samt en provsmakningsdel 

där Johan hade med sig olika produkter som han beskrev och som vi därefter fick smaka. Träffen 

var mycket uppskattad och deltagarantalet överskred vad vi hade planerat, vilket ju bara var extra 

roligt.   

Information om det nya medlemsregistret 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU i kraft. Hur detta påverkar 

oss och våra föreningar informerade Anette Irebro alla registeransvariga i respektive föreningen 

om den 14 mars på KFUM Central. Anette som är ansvarig för medlemssystemet hos Biodlarna 

passade också på att ge oss en grundlig genomgång av det nya medlemsregistret. En mycket 

uppskattad kväll där vi träffades och fick både mycket och bra information blandat med lite 

gofika och snack föreningar emellan.  

Nordiska trädgårdar  

En arbetsgrupp på 4 personer förberedde årets upplaga av Nordiska Trädgårdar. Gruppen 

förstärktes vid det praktiska arbetet med att bygga upp vår monter i format 9 x 5 meter. Montern 

var uppdelad i stationer med inriktning på honungsprovning, olika kupmodeller, 

honungshantering och annan utrustning samt bokbord med utbildningslitteratur. Vi kunde också 

med hjälp av dator hänvisa intresserade besökare till lokala föreningar. Montern bemannades 

under alla fyra dagarna med totalt 25 kunniga biodlare från Distriktets föreningar. Bemanningen 

var schemalagd så att vi kunde ta emot alla intresserade besökare som kom från hela landet. Vi 

informerade om bl.a. kursverksamhet, lokala föreningar och utrustning som behövs och fick 

många att ta steget till att bli biodlare. Lasse Helander svarade för två scenframträdanden och 

höll föredrag om bin och biodling. Många besökare ville också veta hur man kan stimulera till 

flera bin i sin trädgård utan att bli biodlare. Totalt hade Nordiska Trädgårdar ca 52 000 besökare 

varav många besökte oss. Likt föregående år bidrar Förbundet till finansieringen. 

Kvalitetsseminarium 17 april 

Seminariet vände sig till föreningarnas kvalitets- och avelssamordnare samt till ordförande i 

honungsbedömningskommittén.  

Distriktsresa till Jordbruksverket och Linnés Hammarby 

På SLU berättade Eva Forsberg om deras arbete och visade oss runt bland samlingarna. Efter en 

lätt lunch och kaffe i solen på Hammarby togs vi omhand av en både kunnig och rolig guide.  

Öppet hus på Sigtunahonung 

7 juni var det öppet hus på Sigtunahonung. Distriktet var som vanligt en av utställarna. 

Frågehjulet, som tagits fram till trädgårdsmässan lockade till många samtal.  

Träff med ordförande, kassör och sekreterare i distriktets biodlarföreningar 

Årets OKS-träff (Ordförande, kassör och sekreterare) genomfördes den 9 september i 

Hartwickska huset på Söder. 13 föreningar var anmälda till mötet varav 10 kom. Vi blev totalt 25 

personer. Franz Fischer och Lasse Helander informerade om skadegörelse på bisamhällen och 

kupor samt betonade vikten av att polisanmäla all skadegörelse. Mathias Lundgren presenterade 
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resultat från utredningen om honungsaromer. Kassörerna hade sedan en egen arbetsgrupp där 

man diskuterade hur redovisningen kunde underlättas. Ordförande och sekreterare bildade två 

arbetsgrupper som diskuterade utbildningsfrågor, avelsfrågor och näringsbiodling. 

Avslutningsvis presenterades slutsatserna för varandra och man tog erfarenheterna med sig hem 

till respektive förening. 

Medlemskväll i oktober 

Under kvällen lyssnade vi på Johann Lang och Karina Karlsson. Johan berättar om Biodling, 

pollinering, honung och biprodukter. Karina tar upp vikten av att värna vaxet. Karina är 

förbundets rådgivare i biodlingsfrågor inklusive frågor om vaxhantering och bihälsa. Johann är 

medlem i Huddingeortens biodlarförening och en ofta anlitad föredragshållare. 

Utbildningsnätverk 

En träff med föreningarnas utbildningsansvariga blev starten på ett nätverk för information, 

kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. 

Under kvällen talade "Folkbildaren" Lovisa Persson från SV om skillnaderna på olika former av 

utbildning. Därefter presenterade SBR:s nyanställde utbildningssamordnare Lennart Johansson 

sig själv samt det arbete han kommer att göra den närmaste tiden.  

Nätverk för bihälsa 

En träff med föreningarnas bihälsoansvariga blev starten på ett nätverk för information, 

kunskapsförmeding och erfarenhetsutbyte. 

 Under kvällen talade Preben Kristiansen bland annat om åtgärder för att få bra bihälsa, vikten av 

rätt varroabekämpning, hur minska vinterförlusterna, bihälsoplan, m.m. Dessutom lämnade han 

information om vad de nya föreskrifterna om bisjukdomar innebär. 

 

 

Stockholm 2019-01- 

 

 

Ulla Huzell     Peter Fagrell 

 

 

Franz Fischer    Lena Hammarberg 

 

 

Per Thunman     Thomas Ullman 

 

 

Maj Östberg Rundquist 
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