
  

  

Verksamhetsberä�else   2020   för   Stockholms   Läns   Biodlardistrikt   
  

Styrelsen   
Styrelsen   har   under   verksamhetsåret   2020   bestå�   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   Mar�n    
Kristoffer   Arvidsson   
Björn   Nygren   (avgå�)   

  
Valberedning   
Noemi   Nilsson   (sammankallande)   
Monique   Widingsjö   
Lars   Hellander   

Distriktet   
I   distriktet   finns   18   föreningar   med   �llsammans   1760   medlemmar,   44%   kvinnor   och   56%   
män.   Medelålder   kvinnor   66   år,   män   63   år.   Föreningarnas   förtroendevalda   är   �ll   59%   män   
och   41%   kvinnor.    

Styrelsemöten    
Styrelsen   har   ha�   10   protokollförda   möten   under   året.   De   2   första   fysiskt   i   lokal   och   de   
följande   som   webbmöten   med   Skype   alt.   Google   Meet.   I   augus�   genomfördes   e�   fysiskt   
heldagsmöte   med   utbildning   i   hantering   av   distriktets   webbutrustning   samt   planering   av   
höstens   program. I   december   e�   budgetmöte   inför   årsmötet.   Där   tog   vi   också   upp   
Jordbruksverkets   förslag   �ll   nya   allmänna   råd.     
I   anslutning   �ll   årsmötet   hölls   e�   kons�tuerande   möte   för   nya   styrelsen.   

  



Årsmöte   med   Öppet   hus   
Distriktets   årsmöte   med   öppet   hus   ägde   rum   den   8   februari.     
Föreningarna   representerades   av   33   ombud   från   14   föreningar.   Fyra   föreningar   var   inte   
representerade   och   avstod   alltså   från   möjligheten   a�   påverka.    
Årsmötet   följdes,   tradi�onsenligt,   av   Öppet   hus   med   föredrag   och   lunch.   Anna   Lind   Lewin   
berä�ade   om   Pollinera   Sverige   och   Lasse   Hellander   om   Gärdesgatan   i   Stockholm   som   
kommer   a�   utsmyckas   på   e�   bivänligt   sä�   med   ytor   och   växter   som   är   anpassade   �ll   alla   
typer   av   inhemska   bin.   

  
Ekonomi   
Det   ekonomiska   u�allet   påverkades   naturligtvis   av   de   inställda   ak�viteterna.   Även   
Trädgårdsmässan   och   medlemsresan   ställdes   in.    För   a�   kunna   erbjuda   föreläsningar   och   
utbildningar   som   WEBB-sändningar,   beslöts   det   a�   inköpa   kamerautrustning   och   teknik.   

Organisa�onsverksamheter   
Under   året   har   distriktsstyrelsen   ha�   löpande   kontakter   med   riksförbundet,   vid   behov   också   
med   föreningarna,   länsstyrelsen   och   Jordbruksverket.   Kring   kurser   och   konferenser   har   
distriktet   samarbetat   med   Studieförbundet   Vuxenskolan   och   för   informa�on   om   amerikansk   
yngelröta   med   Länsstyrelsen.   

Ulla   Huzell   och   Thomas   Ullman   har   deltagit   i   en   digital    heldagskonferens   med   Riksförbundet.   

Webbplats    
Distriktets   webbplats,   som   är   en   undersida   �ll   Riksförbundets,   uppdateras   regelbundet   och   
fortlöpande   under   året.   Här   finns   kontaktuppgi�er   �ll   styrelse   och   föreningar,   nyhetsbrev,  
aktuella   datum   för   olika   ak�viteter   m.m.   

  

Nyhetsbrev   
Under   året   har   11   nyhetsbrev   skickats   ut.    
  

Medlemsmöten   under   året   
På   grund   av   covid-19   blev   styrelsen   tvungen   a�   planera   om   för   de   möten   och   ak�viteter   som   
presenterats   under   årsmötet.   En   övergång   �ll   webbmöten   blev   nödvändig.   Vi   tvingades   lära   
om   och   utveckla   en   förmåga   a�   presentera   via   nätet.   Utrustning   införskaffades   och   
successivt   utvecklades   vår   förmåga.   Dessutom   startades   en   Youtubekanal   där   de   olika   
föreläsningarna   läggs   upp   e�erhand   som   de   genomförts.     

  
Mentorsföreläsningen   kunde   inte   genomföras   den   17   mars   

Trädgårdsmässan   26   –   29   mars   ställdes   in.   

  

Dro�ningodling   i   teori   och   prak�k   

Föreläsningen   om   dro�ningodling   23   april   blev   vår   första   webbsända   
föreläsning.   E�   fyr�otal   deltagare   följde   föreläsningen.   
Presenta�onsmaterialet   finns   på   vår   hemsida.   



Honung   och   andra   biprodukter     
Föreläsningen   den   15   september   genomfördes   av   Alexandra   De   Pauli   som   presenterade   
hälsoeffekter   av   propolis,   vax   och   pollen.   E�   70-tal   medlemmar   följde   föreläsningen.   
Föreläsningen   finns   upplagd   på   distriktets   Youtube   kanal.   

  

Nya   Honungsbedömningsreglementet   
8   oktober   träffades   medlemmar   i   föreningarnas   honungsbedömningskommi�éer   i   e�   
Zoom-möte.   De   35   deltagarna   fick   bland   annat   en   genomgång   av   nya   
honungsbedömningsreglementet,   se   en   film   om   hur   en   bedömning   kan   gå   �ll   
och   �ps   om   hur   man   kan   kalibrera   sin   refraktometer.     
Föreläsningen   finns   upplagd   på   distriktets   Youtubekanal.   Kalibrering   av   refraktometern   ligger   
som   en   egen   video.   

  
A�   vara   mentor   –   mo�verande   mentorskap   

Föreläsning   den   15   oktober   med    Emelie   Åsell   från   Studieförbundet   Vuxenskolan.   E�   20-tal   
medlemmar   hade   anmält   sig   �ll   föreläsningen.   Tyvärr   gjorde   tekniska   problem   a�   
föreläsningen   var   svår   a�   följa.   

Presenta�onen   utan   rörliga   bilder   finns   på   distriktets   Youtubekanal.   
Vi   kommer   a�   upprepa   föreläsningen   vid   senare   �llfälle.   

  
Kvalitetsnätverket   och   Nätverket   för   biavel   
Några   av   distriktets   medlemmar   har   hört   av   sig   �ll   Per   Thunman   med   frågor   e�er   den   kurs   i   
dro�ningodling   som   SBR   anordnade.   De   har   få�   personliga   svar.   

  
Bihälsa   
Under   året   har   vi   se�   a�   flera   föreningar   i   Stockholmsdistriktet   har   hörsammat   och   påbörjat   
egna   Varroatåg   där   föreningen   hjälper   �ll   och   säkerställer   a�   varroabehandling   u�örs.   
I   slutet   av   2020   har   vi   inom   styrelsen   börjat   sä�a   oss   in   i   den   nya   djurhälsolagen   (AHL)   som   
kommer   under   andra   och   tredje   kvartalet   2021.   
Vi   har   även   ha�   e�   möte   med   Preben   Kris�ansen   angående   a�   vinterdödligheten   i   
Stockholmsdistriktet   är    högre    än   riksgenomsni�et   .   Det   vi   kan   konstatera   är   a�   
vinterdödligheten   är   större   hos    nya   biodlare   och   mindre   hos    de   som   har   många   kupor.   
Mötet   ledde   �ll   a�   vi   har   ini�erat   en   enkät   �ll   föreningarna   för   a�   försöka   förstå   hur   vi   från   
distriktet   bä�re   kan   stö�a   föreningarna   och   deras   medlemmar.   Denna   enkät   är   tänkt   a�   
skickas   ut   under   2021.   

  
  


