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Senaste styrelsemötet var ett videomöte. Exempel på frågor vi diskuterade 

var: remisserna från Förbundet angående Verksamhetsplan för 2021 - 2022, 

medlemsenkät 2020, utrustning som möjliggör webbsändningar och 

konsekvenser som Coronapandemin för med sig. 

 

 
Som så mycket annat kommer detta nyhetsbrev att gå i Coronans tecken. 

 

Inställda föreläsningar 
Med anledningen av den pågående pandemin ställde vi in föreläsning om att 

vara mentor 17 mars. Vi hoppas kunna genomföra den vid ett senare tillfälle. 

Vi har också bestämt att flytta fram föreläsningen Honung och andra 

biprodukter. Den skulle ha ägt rum 19 maj. Nytt preliminärt datum är 15 

september. 

 
Även trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar blev inställd och därmed 

Distriktets medverkan. 
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Vår första webbsända föreläsning 
Föreläsningen om drottningodling 23 april blev vår första webbsända 

föreläsning. Ett fyrtiotal deltagare följde föreläsningen på distans. 

Pers presentation var som vanligt intressant och lärorik. 

På hemsidan finns en ny flik som heter Föreläsningsserie 2020. Där finns Pers 

presentation och ett planeringschema.  

  

Lite svettigt var det att få till det hela, men med gemensamma krafter och 

Bosse på Studieförbundet Vuxenskolan kunde vi genomföra kvällens 

föreläsning. Vi är nöjda men visst finns det förbättringspunkter och vi har lärt 

oss en hel del till nästa gång. 

 
Avslutningsvis vill vi föreslå att ni vid arbete i bigården, gör som Grännaortens 

biodlarförening: 

  * håller avstånd 

  * är ute 

  * tar med eget fika 

  * tar med egna skyddskläder 

  * den som känner sig krasslig stannar hemma 

 

Remisser från Förbundet 
I samband med förra nyhetsbrevet berättade vi att vi fått en remiss från 

förbundet angående deras verksamhetsplan för 2021 - 2022 och 

medlemsenkät 2020. Endast från några få fick vi in synpunkter. Stort tack för 

dem. 

I svaret angående kommande verksamhetsplan tog vi bland annat upp att 

fokus i Förbundets arbete bör ligga på den ”lilla” biodlaren motiverat av att 

hela 85% av medlemmarna har mindre än 15 samhällen. Att Förbundet bör 

verka för att alla anmäler uppställningsplats samt medverka till att 

bitillsynsmannens ansvar och befogenheter blir tydliga och kända av alla 

medlemmar. Vi lyfte också att arbetet för krav på märkning av honung med 
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ursprungsland och satsningen på utveckling och förnyelse av utbildningen bör 

fortsätta. 

 

När det gäller medlemsenkäten föreslog vi att enkäten utökas med en fråga 

om biraser och en med en självskattning av den egna förmågan att hålla sina 

bin friska. 

 

Hela svaren ligger på hemsidan. 
https://www.biodlarna.se/kontakt/medlemsundersokning/  

 
Två viktiga enkätundersökningar 
Håll utsikt på Biodlarnas hemsida efter enkäterna som Preben informerar om 

på sidan 26 i nummer 5 av Bitidningen. De ska vara besvarade under maj 

respektive från och med maj. I skrivande stund är de ännu inte utlagda. 

 
Kalendarium  
2020  

19 maj, senarelagd Honung och andra biprodukter 

Prel. tid 15 sept. Honung och andra biprodukter 

 Att vara mentor för nyblivna biodlare 

2021  

17 - 18 april Riksförbundsmöte 

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, ca. 1600 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Joakim Kugelberg, Per Lundblad och Eden Cohen. En närmare presentation finns på 
hemsidan. https://stockholm.biodlarna.se/exempelsida/ 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida: 
https://stockholm.biodlarna.se/nyhetsbrev/ 


