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Årets första styrelsemöte ägnades liksom det sista 2019 till stor del åt att 
planera årsmötet och det påföljande öppna huset. 
 

 

Inbjudan till årsmöte och öppet hus 
Välkomna till årsmöte och öppet hus den 8 februari 2020. Årsmötesförhandlingarna 
börjar klockan 11.00 och beräknas ta en timme. Efter årsmötet är det traditionsenligt 
öppet hus med intressanta föredrag, lunch och samvaro. En gemensam nämnare för 
föredragen är hur man kan hjälpa pollinerare att överleva och spridas.  
Alla är välkomna till årsmötet men det är bara föreningarnas ombud som har rösträtt. 
 
Plats: Amorinasalen Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2 Sollentuna 
Anmälan: Du anmäler dig på www.abiodlarna.se senast den 30 januari. Får du förhinder 
anmäler du det på samma länk. Det är viktigt att vi inte köper för mycket mat. (Matsvinn!) 
 

Program  
Årsmöte 
 11.00 Årsmötesförhandlingar  

Årsmötet avslutas med information om årsrapporten, aktuellt från förbundet och 
glimtar från förra årets distriktsresa. 
 

Öppet hus 
 12.00 ca. Välkomna 
 Pollinera Sverige   Anna Lind Lewin 
 Lunch 
 Pollineringsplan för Vaxholm Isabelle Eriksson  
 En ny väg för pollinerare Lasse Hellander 
 Kaffe med lottdragning, och mingel 
 15.30 Avslutning 
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Nordiska Trädgårdar 2020 
Liksom tidigare år har Stockholmsdistriktet en monter på trädgårdsmässan Nordiska 
Trädgårdar. Mässan pågår mellan 26 – 29 mars. Vi söker medlemmar som kan stå i 
montern för att informera om bin och biodling. Du som varit med i montern vet hur 
trevligt det är. Du som vill delta i projektgruppen får också gärna höra av dig. Kontakta 
Thomas Ullman sekreterare@abiodlarna.se  om du vill veta mer eller är intresserad. 
 

Kalendarium  
2020  
8 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
12 februari Friska bin, Norrtälje. Arrangör länsstyrelsen Sthlm 
13 februari Friska bin, Södertälje. Arrangör länsstyrelsen Sthlm 
17 mars Att vara mentor för nyblivna biodlare 
23 april Drottningodling i teori och praktik 
19 maj Honung och andra biprodukter 
15 
september 

Föreläsningstillfälle* 

15 oktober Föreläsningstillfälle* 
2021  
17-18 april Riksförbundsmöte 

*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 
 
 
 
Sveriges Biodlares Riksförbund 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 1667 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  


