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Äntligen är våren på väg. De första vårblommorna har 
tittat upp och varma dagar vågar bina sig ut ur kupan, 
härligt! 

 

Årsmötet är avklarat och den nya styrelsen har haft sitt första möte. Det var 
ovanligt många punkter på dagordningen så de nya medlemmarna fick en tuff 
start. Det var hög tid att gå i klinch med vårens aktiviteter. Så fort vi har klart med 
tidpunkt och löst lokalfrågan kommer aktiviteterna att finnas i kalendariet både 
på hemsidan och här i nyhetsbrevet. Inbjudan med program och uppgift om till 
vem man ska anmäla sig kommer att läggas ut några veckor i förväg. Andra frågor 
på dagordningen var Riksförbundsmötet, deltagande i lokala marknader och 
mässor samt mailadresser till styrelsen som följer funktion i stället för person. Vi 
hade också en del administrativa frågor att ta tag i. 

Årsmötet med Öppet hus  
Distriktets årsmöte med öppet hus ägde rum 9 februari. 
Protokoll och bilagor finns att läsa på Distriktets hemsida. 
 
Föreningarna representerades av 33 ombud från 13 föreningar. Fem föreningar 
var inte representerade och avstod alltså från möjligheten att påverka. 
 
Genom nyval fick styrelsen tre nya medlemmar Eden Cohen från Huddingeortens 
biodlarförening, Joakim Kugelberg från Wermdö skeppslag och Pelle Lundblad 
från Lidingö Biodlarförening. Joakim är vår nye kassör Eden har tagit över rollen 
som utbildningssamordnare och Pelle som både näringsbiodlar- och 
bihälsosamordnare. De som lämnade styrelsen var Lena Hammarberg, Franz 
Fischer och Peter Fagrell. Stort tack för allt engagemang och arbete de lagt ner 
under sin tid i styrelsen. 
 

Många medlemmar hade slutit upp för att vara med på årsmötet, lyssna på 
föredrag och delta i lunchen. Jackis Lannek från jordbruksverket berättade om de 
nya föreskrifterna som vi nu har att rätta oss efter. Leo De Geer från SBR:s 
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kvalitetskommitté pratade om honungskvalitet och Kristoffer informerade om 
årets distriktsresa. 

Kurs "Godkänd biodlare"  
Till kursen Godkänd biodlare 2 mars med Preben Kristiansen fick vi in massor med 
anmälningar. Tyvärr kunde inte alla beredas plats. Vi hoppas kunna genomföra 
kursen vid ytterligare ett tillfälle. Vi återkommer i så fall med information om det. 

Träff med nya ledamöter i föreningarnas styrelser  

Tanken med träffen är att vi vill gratulera till utnämningen, få möjlighet att talas 
vid och lära känna varandra och samtidigt ha lite trevligt. Vi kommer att informera 
om sådant vi tycker det är bra att känna till som styrelseledamot. 
 
Personliga inbjudningar kommer att gå ut till berörda under vecka 12. Kontakta 
Maj Östberg Rundquist webbansvarig@abiodlarna.se om du är ny i en 
föreningsstyrelse men inte fått någon inbjudan. 

Distriktsresa till Baltikum 25–28 april  
Det har kommit in många anmälningar men alla har inte skickat in betalning. Vi 
har nu börjat kontakta dem som står på väntelistan och påminner därför om att 
först till kvarn gäller och att turordningen bestäms av när full betalning kommit in. 

Trädgårdsmässan 21–24 mars  
Som tidigare år är det ett gäng biodlare från Stockholmstrakten som bemannar 
vår monter på Nordiska Trädgårdar 21–24 mars i Älvsjö. 
 
I år har vi samlat ihop 7 olika typer av kupor för att visa hur man kan möblera sin 
trädgård efter tycke och smak. Dessutom finns exempel på övrig utrustning och 
verktyg som biodlaren behöver. Rätt svar på kluriga bifrågor belönas med  
fröer till en av bina älskad blomma. Kom gärna in till oss i montern om du besöker 
mässan. Den finns i A-hallen och har nummer 04:40. 

Styrelsearbete – workshop  
Studieförbundet vuxenskolan inbjuder till en kväll om styrelsearbete med 
workshop 25 april. Två medlemmar från föreningar som samarbetar med SV får 
delta kostnadsfritt. Närmare information finns i bifogade dokument. 

mailto:webbansvarig@abiodlarna.se
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Deltagande i lokala mässor och marknader  
Det förekommer ett antal lokala mässor och marknader runt om i länet. Det kan 
vara av intresse för biodlingen och biodlare att visa upp sig och eventuellt sälja 
honung på dessa. När förfrågningar om deltagande kommer till styrelsen hänvisar 
vi till någon närliggande biodlarförening som, ensam eller tillsammans med andra 
föreningar, kan välja att delta. 
 
Distriktet har sedan många år en monter på trädgårdsmässan Nordiska 
trädgårdar. Dessutom har distriktet, av tradition, deltagit i Sigtunahonungs öppna 
hus. Distriktsstyrelsen engagerar sig normalt inte i andra mässor och marknader. 

Efterlysning  
Som du säkert noterat fyller SBR 100 år i år. Det är tänkt att alla distrikt och 
föreningar ska fira samtidigt den 31 augusti. Vi i distriktsstyrelsen tänker oss att 
en festkommitté, bestående av medlemmar från olika föreningar, ska ta hand om 
förberedelserna. Vi har mailat föreningarnas ordförande och bett om hjälp med 
att bemanna kommittén. Kontakta din ordförande eller någon av oss i styrelsen 
om du vill vara med. 

Kalendarium  

2019  

21–24 
mars 

Nordiska Trädgårdar  

23 mars Biodlarkonferens i Uppsala (se annons i Bitidningens 
marsnummer) 

8 april Träff med nya styrelseledamöter i föreningarnas styrelse 

25 april En kväll om styrelsearbete med workshop. Arrangör 
Studieförbundet vuxenskolan 

25–28 
april 

Distriktsresa till Baltikum 

31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 
 

Hälsningar 
Styrelsen 
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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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