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Inbjudan till 
Föreläsning om att vara mentor 17 mars 
Vi får allt fler medlemmar vilket innebär behov av flera som ställer upp som mentorer 
för nya biodlare. Som nybörjare är det ovärderligt att ha stöd av någon som varit med 
ett tag. Att vara mentor är både trevligt och utvecklande.  
Vi bjuder därför in till en föreläsning om mentorskap. 

Föreläsare är Paulina Nybratt Sandin, en van föreläsare som varit mentor under 
många år. Hon kallar sin föreläsning Motiverande mentorskap. 
Under kvällen kommer ni också att få träffa några biodlare som varit mentorer under 
några år. 

Vi börjar med kaffe 18.00. Själva programmet startar 18.30  
Lokal: Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
(T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull. Gångavstånd från Stockholm Södra) 

Anmälan är obligatorisk senast 12/3 till  www.abiodlarna.se  (först till kvarn). 

Det här är första föreläsningen i en serie om fem som  
genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.  
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Årsmöte 2020 med öppet hus 
2020-års årsmöte är nu genomfört. 
Lasse Hellander valdes till mötesordförande och Daniel Ingman till mötessekreterare. 

Efter lite diskussion beslutade mötet om en höjning av medlemsavgiften med 20 kr 
för fullvärdiga medlemmar och med 10 kr för familjemedlemmar. Avgiften blir då 70 
respektive 10 kr från och med 2021.  

Två motioner till Riksförbundsmötet behandlades. Den ena gällde krav på besiktning 
av samhällen före flytt och den andra en översyn av Bihusesyn. Båda motionerna 
kommer att översändas till Förbundet. Motionerna finns i sin helhet på hemsidan.  

Enligt valberedningens förslag valdes Ulla Huzell till ordförande, mandattid 1 år. Per 
Thunman, Thomas Ullman och Maj Östberg Rundquist till styrelseledamöter, 
mandattid två år. Samtliga omval.  
Till ordinarie revisorer i ett år valdes Candice Martin och Björn Nygren, omval. Till 
ersättare valdes Kristoffer Arvidsson, nyval.  

Den nygamla styrelsen 

 

Övre raden: 
Maj, Östberg Rundquist 
Joakim Kugelberg 
Per Lundblad 

Nedre raden: 
Per Thunman 
Ulla Huzell 
Thomas Ullman  

Eden Cohen saknas på bilden 

 

Till sammankallande i valberedningen omvaldes Noemi Nilsson. Nya i valberedningen 
är Lasse Hellander och Monique Widingsjö. 

Protokollet med bilagor kommer att läggas ut på distriktets hemsida 
https://stockholm.biodlarna.se/ så snart de är klara och justerade. 

Styrelsen tackar ombuden för deras synpunkter och engagemang.  

Årsmötet följdes, traditionsenligt, av Öppet hus med föredrag och lunch. Anna Lind 
Lewin berättade om Pollinera Sverige och Lasse Hellander om Gärdesgatan i 
Stockholm som kommer att utsmyckas på ett bivänligt sätt med ytor och växter som 
är anpassade till alla typer av inhemska bin. 
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Trädgårdsmässan 2020 
Efter avklarat årsmöte är vi nu igång med planeringen för årets upplaga av Nordiska 
Trädgårdar den 26 till 29 mars på Älvsjömässan. Vi saknar en vacker trågkupa med 
snickarglädje att låna in till montern. Om du har en sådan eller har förslag var vi hittar 
den får du gärna höra av dig till Thomas Ullman sekreterare@abiodlarna.se  
Vill du vara med och hjälpa till i montern? även då är du välkommen att höra av dig 
till Thomas. Mässan är öppen 9–18 och det finns två pass 9–16 och 11–18. 

 

Föreningserbjudande från SV 
I vår erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm workshops och föreläsningar 
för de föreningar som samverkar med oss. Alla dessa är gratis för föreningar som 
samverkar med SV. 
För anmälan, kontakta er kontaktperson på SV. Antalet platser är begränsat.  
Mer info i bifogat dokument. 

 

Kalendarium 
2020  
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. 
 
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 1559 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 nyhetsbrev finns att läsa på distriktets hemsida.  


