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Under november träffades styrelsen två gånger, ett ordinarie styrelsemöte 
och ett för planering av verksamheten under 2021. Vi beslutade bland annat 
att skicka in en anmälan till vårens trädgårdsmässa. Den kommer sannolikt 
att vara digital.  
Vi är alltså igång med planering och budgetering av nästa års aktiviteter. Det 
är fortfarande osäkert om det blir möjligt med fysiska träffar eller om det 
mesta måste ske på Webben. Vi vill fortfarande gärna ha förslag på ämnen 
för föreläsningar och aktiviteter. 
 

 

 
 

Kalibrering av refraktometer 
Du kan enkelt kontrollera om din refraktometer visar rätt med hjälp av 
jungfruolivolja eller solrosolja. Jungfruolivolja ska visa 27,1 procent vatten 
och solrosolja 25 procent. Hos biredskapsleverantörerna kan man köpa 
särskild kalibreringsvätska. 
Det är viktigt att honungen är flytande när man kontrollerar vattenhalten.  
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Det finns instruktion på YouTube på hur man kalibrerar sin refraktometer.  
Länk till instruktionen 
https://m.youtube.com/channel/UCkaSScGmPaC28trNwv0zOBQ 

 
 

 
Distriktsårsmötet 
Distriktsårsmötet kommer att genomföras 6 februari. Om det blir ett 
webbmöte, ett fysiskt möte eller en kombination av båda avgörs av hur 
pandemin utvecklas. Oavsett formen på mötet kommer det att webbsändas 
så att alla medlemmar kan ta del. På grund av smittorisken blir det tyvärr 
inget öppet hus i år. Om möjligt blir det i stället en sammankomst under 
sensommaren. 

 
Motioner till distriktsårsmötet ska ha kommit in till styrelsen senast 10 dec. 
Motioner till Riksförbundsmötet ska ha kommit in till både distriktet och 
förbundet senast 10 dec. 

 
 

 
Ni har väl inte missat att slutbehandla mot Varroa 
Superviktigt att alla behandlar sina bin mot Varroa på hösten. 
Slutbehandlingen kan till exempel göras med Oxalsyra genom 
droppmetoden eller med förångning. 
Se Prebens artikel i Bitidningen nr 12. 

 

 

 

 

Ny kassör 
Joakim, vår nuvarande kassör har tyvärr meddelat att han inte ställer upp för 
omval. Han har fått ett spännande uppdrag som kommer att ta all hans tid. 
Vi gratulerar till uppdraget men är mycket ledsna för att han lämnar 
styrelsen.  
Har någon förslag på vem som skulle kunna bli vår nya kassör? Maila i så fall 
till Noemi noeminilsson33@gmail.com. Hon är ordförande i valberedningen.  
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Kalendarium  
Det är fortfarande osäkert om det kommer att vara lämpligt att ordna fysiska 
möten eller om det blir på Webben vi får ses? 
2020  
Flyttat till efter 
distriktsårsmötet 

OKS – Träff med föreningarnas ordförande 
sekreterare och kassör 

2021  
6 februari Distriktsårsmöte (tiden är preliminär p.g.a. att lokalen 

inte går att boka förrän i november)  
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. 

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

 


