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Snart dags för julmarknad 
 

 
I november är det dags för föreningarnas 
viktigaste möte, årsmötet. Vi hoppas 
årsmötet gått bra/kommer att gå bra och 
att ni inte glömmer utse ombud till 
distriktsårsmötet. 
 

Styrelsemötet i november var ett budgetmöte. Vi tog fram underlag så att 
kassör Joakim kan göra ett förslag till en budget som ska föreläggas årsmötet. 
Vi återinförde en pott för sponsring av aktiviteter där flera föreningar 
samverkar eller bjuder in andra föreningar till aktiviteter. Vad som gäller för 
att få pengar ur den potten finns på hemsidan under rubriken Regler, Tips och 
Råd  
 

Information från  
konferensen för distriktens kvalitetssamordnare 
Den 12 - 13 oktober ordnade SBR en träff i Skänninge för distriktens 
kvalitetssamordnare. Av 27 möjliga samordnare kom 19 och dessutom sex 
personer från kansliet. 
Kvalitet för SBR handlar främst om honungskvalitet. Man har bland annat den 
så kallade Bihusesynen som ett hjälpmedel. Ett annat är 
Honungsbedömningsreglementet. SBR:s kvalitetskommitté visade ett förslag 
på ny bedömning som vi fick diskutera och testa. Församlingen hade 
synpunkter som kommittén skulle titta på. Det blir då också ett nytt 
honungsbedömningskort och inrapporteringssystem. Det nya reglementet kan 
börja gälla från 2020. Man planerar utbildning av det nya i januari och 
februari. 
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SBR hade också en ide om att varje distrikt skulle kunna ha en tävling om 
distriktets godaste honung. Man föreslog att låta en kockskola eller 
motsvarande vara jury. 
 

OKS-träffen den 26 november 
Vid mötet med ordförande, kassör och sekreterare kom representanter från 
13 föreningar i distriktet. Dessutom deltog alla medlemmar av 
distriktsstyrelsen och distriktets kontaktperson i SBR:s styrelse. Kvällen 
innehöll både information och samtal om aktuella ämnen så som kritiska 
tidpunkter för föreningarna under året, om behovet av nya drottningodlare, 
om kvalitetskonferensen (se ovan) samt om den nya djurhälsolagstiftningen 
som kommer att samordnas inom EU och gälla från 2021. Under rubriken ”så 
här jobbar vi” berättade Wermdö Skeppslag, Spånga Sundbyberg och 
Huddinge om arbetet i respektive förening. Avslutningsvis presenterades 
styrelsens utkast till Vision 2025. En mycket intressant och givande kväll för 
både föreningarna och distriktet. Förhoppningsvis kommer alla föreningar att 
vara med vid nästa tillfälle som OKS-träff hålls. 
 

Påminnelse 
Medlemskväll med Johann Lang 26 november 
Under kvällen får vi lyssna på Johan Lang. Johan berättar om sin upplevelse av 
biodling, pollinering, honung, biprodukter och som lärare i biodling. 
 

Tid:18.30 Kaffe från 18.00. 
Plats: Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
(T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull) 
Anmälan senast 19 november till http://abiodlarna.se/johann.html (först till 
kvarn) 
 

Mycket att hålla reda på under hösten 
För oss alla 
Det är mycket viktigt att alla lämnar årsrapport, även de som för tillfället inte 
har några bin ska lämna rapport. Uppgifterna i rapporten påverkar hur mycket 
EU-bidrag Sverige får och är underlag för kunskaper om vad som påverkar 
bihälsa och vinteröverlevnad. Föreningen ska skicka en sammanställning till 
förbundet senast 1 december. 
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Observera att endast föreningens sammanställning blir offentlig. Underlaget 
som ligger till grund för den ska förstöras så snart sammanställningen är gjord. 
Blankett finns i Bitidningens septembernummer och på Biodlarnas hemsida. 
https://www.biodlarna.se/blanketter/ 
 
Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 november. 
 
Motioner till distriktsårsmötet ska vara inkomna till distriktsstyrelsen senast 
10 december. Motioner skall först framläggas vid föreningens årsmöte för 
utlåtande.  
 

För styrelsen 
Valrapporten ska vara inlagd i medlemsregistret alternativt manuellt 
inrapporterad till förbundet senast 1 december.  
 
Sammanställning av årsrapporterna ska vara inskickade till förbundet senast 
1 december. 

  
 
Kalendarium 

2019  
26 november Medlemskväll med kåseri av Johann Lang 
2020  
8 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
17 mars Föreläsningstillfälle* 
23 april Föreläsningstillfälle* 
19 maj Föreläsningstillfälle* 
15 september Föreläsningstillfälle* 
15 oktober Föreläsningstillfälle* 
2021  
17-18 april Riksförbundsmöte 

*datum för den utlovade föreläsningsserien är spikade. Vilka ämnen som 
kommer att avhandlas vid de olika tillfällena återkommer vi till men föreslår 
att ni redan nu gör en notering i kalendern. 

 

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

SBR består av enskilda medlemmar anslutna till biodlarföreningar. Föreningarna är 
sammanslutna till distrikt (25 st.) För närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med 
drygt 15 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet finns 18 föreningar med sammanlagt 1 
559 medlemmar. Distriktsstyrelsen består av Ulla Huzell ordf, Per Thunman vice ordf, 
Thomas Ullman sekr, Maj Östberg Rundquist webbansv, Joakim Kugelberg kassör, Per 
Lundblad och Eden Cohen.  
 
Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida 
stockholm.biodlarna.se  
 


