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Verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av: 
Ulla Huzell, ordförande 
Per Thunman, vice ordförande, avels-, kvalitets- och skadesamordnare 
Joakim Kugelberg, kassör 
Thomas Ullman, sekreterare, adm. medlemsregistret 
Maj Östberg Rundquist, webbansvarig 
Pelle Lundblad, näringsbiodlings- och bihälsosamordnare 
Eden Cohen, utbildningssamordnare 

Revisorer  
Candice Martin,  
Björn Nygren 
Owe Björkman, revisorssuppleant  

Valberedning   
Lotta Fabricius Kristiansen 
Kurt Oldeskog 
Noemi Nilsson, sammankallande 

Distriktet 
I distriktet finns 18 föreningar med tillsammans 1667 medlemmar, 41% kvinnor och 59% 
män. Föreningarnas förtroendevalda är till 63% män och 37% kvinnor.  

Styrelsemöten  
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, en gång per månad med undantag för juni och 
juli. I juni genomfördes ett heldagsmöte för planering och tid för öppna samtal.  
I anslutning till årsmötet hölls därutöver ett konstituerande möte. 
 
Riksförbundets årsmöte 2019 
Distriktet representerades av 5 styrelsemedlemmar på Riksförbundets årsmöte i april.  

Årsmöte med Öppet hus  
Distriktets årsmöte med öppet hus ägde rum 9 februari.   
Föreningarna representerades av 33 ombud från 13 föreningar. Fem föreningar var inte 
representerade och avstod alltså från möjligheten att påverka.  
Under öppet hus berättade Jackis Lannek från Jordbruksverket om de nya föreskrifterna som 
vi nu har att rätta oss efter. Leo De Geer från SBR:s kvalitetskommitté pratade om 
honungskvalitet och Kristoffer informerade om årets distriktsresa.  
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Ekonomi 
Våra kostnader för 2019 underskred den budget vi hade lagt. Den huvudsakliga anledningen 
är att 100-års-firandet inte blev så kostsamt som vi trodde. 
Större poster är, som året innan, trädgårdsmässan och distriktets resa som i år gick till 
Baltikum, samt våra hyror för lokaler vid aktiviteter och möten där också kostnaderna för 
förvaring hos Shurgard ingår. Utgifterna för resan balanseras av motsvarande intäkter. Visst 
bidrag har vi fått från Riksförbundet avseende kostnader för trädgårdsmässan. 
Medlemsantalet fortsatte öka även 2019, vilket resulterade i något större intäkter än vi tog 
höjd för i budgeten. Föreningens ekonomi är fortsatt god. 
På längre sikt är det tydligt att medlemsavgifterna inte kommer att täcka utgifterna med 
nuvarande aktivitetsnivå.  

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 och för information om amerikansk yngelröta 
med Länsstyrelsen. 
Ulla Huzell har deltagit i en tvådagarskonferens som förbundet anordnade i Skänninge för 
distriktens ordförande och näringsbiodlingssamordnare. 

Webbplats  
Distriktets webbplats, som är en undersida till Riksförbundets, har uppdaterats regelbundet 
under året. Här finns kontaktuppgifter till styrelse och föreningar, nyhetsbrev, aktuella datum 
för olika aktiviteter m.m. 

Månadsbrev 
Under året har 11 månadsbrev skickats ut.  

Träff med nya styrelseledamöter 
8 april träffades föreningarnas nyvalda styrelseledamöter. Studieförbundet vuxenskolan 
informerade om en styrelses roller och ansvar. Maj gick igenom föreningsåret och Thomas 
ledde ett samtal om mål och uppgifter för SBR:s tre led (föreningar, distrikt och förbund).  

Biodlarna på Trädgårdsmässan 
Stockholms Läns Biodlardistrikt deltog liksom tidigare år med egen monter på Nordiska 
Trädgårdar den 21 – 24 mars. Varje dag fanns ett 10-tal engagerade biodlare från 
Stockholmsområdet i montern och berättade om hur man blir biodlare, var man hittar kurser, 
vilka växter som är intressanta för bin och hur man kommer i kontakt med biodlare. Periodvis 
var vår monter helt fylld av intresserade besökare. 

Godkänd biodlare  
Till kursen Godkänd biodlare 2 mars med Preben Kristiansen kom det in massor med 
anmälningar. Tyvärr kunde inte alla beredas plats.  

100-årsfirandet  
SBR:s hundraårsjubileum firades på Farsta Gård med kaffe och tårta. Folkmusikgruppen 
Stockholms Spelmansgille underhöll med både sång och musik. 
Lasse Hellander höll föredrag om Biodling förr och nu. Maj talade om drönarlarver som en 
del av framtidens protein. Den som ville kunde spela på chokladhjulet, smaka på honung från 
olika blommor eller lära sig mer om olika kuptyper. För barnen fanns fiskdamm. 



 

 3 

Distriktsresa till Baltikum 
Årets distriktsresa gick till Baltikum med besök i Lettlands huvudstad Riga, Perm i Lettland 
och Tallinn i Estland. Resan innehöll besök i biredskapsföretag, biredskapsmuseum, biodlare 
och avsmakning av honungsöl. 

Träff med ordförande, kassör och sekreterare i distriktets biodlarföreningar 
Vid mötet den 24 oktober med ordförande, kassör och sekreterare kom representanter från 13 
av Distriktets 18 föreningar. Dessutom deltog alla medlemmar i distriktsstyrelsen och 
distriktets kontaktperson i Riksförbundet styrelse Vivianne Boman. Kvällen innehöll både 
information och samtal om aktuella ämnen.  

Medlemskväll 26 november 
Arrangemanget var en upprepning av förra årets lyckade medlemskväll med Johann Lang som 
delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter som biodlare i en värld där naturen är i 
förändring på grund av människan. Ett 50-tal medlemmar lyssnade, njöt av kaffe med macka 
och minglade. 

Nätverksaktiviteter 

Utbildningsnätverket  
Eden har medverkat i Riksförbundets arbete med att ta fram en webbplattform för utbildning. 

Kvalitetsnätverket och Nätverket för biavel 
Kvalitets- och avelsnätverken hade ett seminarium om avel och drottningodling under våren.  

Bihälsonätverket 
Bihälsonätverket har inför den nya bihälsolagstiftningen arbetat fram ett förslag till 
svar på en enkät från Riksförbundet. 

Föreningsbesök 
Eden och Ulla representerade styrelsen vid ett föreningsmöte hos Sundbybergs och 
Spångaortens Biodlareförening.  
 
Pelle besökte Huddinge Biodlareförenings årsmöte. 

Mediakontakter    
Den 20 augusti uppmärksammas Honungens dag. Maj och Thomas intervjuades om biodling 
och honung i Sveriges Radio P4 Stockholm.  
 
 
Stockholm 2020-01-23 
 
 
Ulla Huzell    Joakim Kugelberg                             Per Thunman  
 
 
Thomas Ullman    Maj Östberg Rundquist  Pelle Lundblad 
 
 
Eden Cohen    


