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Nyhetsbrev februari 2019 
Nyhetsbrev nr 2 jubileumsåret 2019 

 

 

Snön har kommit och bina har slagit sig till ro men vi i styrelsen 
har snärjiga dagar med förberedelser för årsmötet och öppet hus, 
som i år är redan 9 februari. Ett extra styrelsemöte ägnades i 
huvudsak åt detta. Därutöver gick vi igenom det nyhetsbrev som 
kommit från förbundet (bifogat).  

Kurs "Godkänd biodlare"  
Någon kurs som leder till "godkänd biodlare" har inte hållits på många år i 
Stockholmsområdet. Anledningen därtill är flera, men huvudorsaken är att man ville avvakta 
förändringarna i regelverket för bitillsyn. 
Regelverket har nu förändrats rätt radikalt, den enskilde biodlaren får ett större ansvar och 
bitillsynsmannens arbetsuppgifter minskar. 
Därför anordnar Stockholms biodlingsdistrikt lördagen den 2:e mars 2019 en kurs som leder 
till att deltagarna blir godkänd biodlare. Preben Kristiansen kommer att vara kursledare. Det 
kommer att handla mycket om bisjukdomar, hur man förhindrar dem, och hur man 
behandlar dem. 
Vi har tillgång till en lokal för 40 personer i centrala Stockholm. Vi börjar klockan 08.30 och 
beräknar att hålla på till 16.30 med en lunchrast vid 12-tiden. 
Kursen är kostnadsfri för SBR-medlemmar, men var och en står för sina lunchkostnader. 
Anmälan till kursen kan göras till Franz@Fischer.ms , först till kvarn gäller. Samtliga 
anmälningar kommer att besvaras, de som kommer med på kursen kommer att få ett mail 
med uppgifter om lokalen i slutet av februari.  

Distriktsresa till Baltikum 25-28 april  
Det har kommit in så många anmälningar att endast ett fåtal platser återstår Vi vill därför 
påminna om att först till kvarn gäller och att turordningen bestäms av när full betalning 
kommit in. 

Försäkring mot amerikansk yngelröta  
Ett nytt EU-direktiv lägger hinder i vägen för försäkringslösningen mot amerikansk yngelröta. 
De nya bestämmelserna gör att SBR inte ser någon möjlighet att fortsätta erbjuda 
försäkringen i nuvarande form. Säsongen 2018 var alltså den sista för den försäkring som 
förmedlats av SBR. För mer information se SBR:s hemsida. 
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 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  

23 mars Biodlarkonferens i Uppsala (se annons i Bitidningen i mars) 

25-28 april Distriktsresa till Baltikum 

31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 
 

Hälsningar 
Styrelsen 
 
 

 
För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges Allmänna 
Biodlarförening (bildad 1897) gick samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911). 
 

 

 

 

 

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/
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