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Så här i årets första 

nyhetsbrev vill vi önska alla 

god fortsättning på det nya 

året och att det blir ett bra 

biodlingsår. Vi hoppas också 

att pandemin ska släppa sitt 

grepp så att vi så småningom 

kan träffas på riktigt.  

 

Styrelsens arbete under januari har till övervägande del varit inriktat på att få 
allt klart till årsmötet.  

 
Inbjudan till distriktsårsmötet 
Alla medlemmar är välkomna att vara med på distriktets årsmöte. Som vi 
tidigare meddelat kommer det att vara digitalt och genomföras i Zoom. 
 

Tid: lördag 6 februari 2021 klockan 11.00 

Anmälan: Anmälan görs på www.abiodlarna.se senast 1 februari. De som 
anmält sig kommer att få en länk så de kan ansluta sig till årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan senast två veckor 
före mötet. 
 
Den som inte har Zoom måste ladda ner programmet. Instruktion på hur 
man gör finns längre ner på sidan. De som har Zoom men inte senaste 
versionen gör klokt i att uppdatera till senaste versionen. Hur man gör det 
finns också nedan. 
 
Ombuden kommer att få en personlig kallelse under vecka 3. 

http://www.abiodlarna.se/
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Testmöte 
För att testa att allt fungerar inbjuder vi till ett testmöte onsdagen 3 februari 
kl. 19.00.  

Anmälan till testmötet görs på www.abiodlarna.se  senast 1 februari. Därefter  
kommer du att få en länk till testmötet. 
 

Zoom 
Nedladdning av Zoom på Mac eller PC 
1. klicka HÄR och ladda ner zoom. 

2. följ installationsanvisningarna. 

För att uppdatera Zoom på Mac eller PC, 
1. starta Zoom och klicka enligt bilden på nummer 1 

2. Klicka på nummer 2 “Check for update”  

 

Om du behöver hjälp ring Maj: 070 854 05 18 

Om du tänker följa mötet på en platta eller telefon laddar du helt enkelt ner 
Zoom-appen och om det behövs uppgraderar den. 

Kom igång med Zoom 
På nätet finns flera instruktioner på hur man kommer igång med Zoom: 

på YouTube eller på nätet 

http://www.abiodlarna.se/
https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=TBN_oEgSA1E&ab_channel=HillmanAcademy
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.736994/zoom-kom-igang
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Så här gör vi 
Vi vill gärna ha tips som vi kan publicera under den här rubriken. Hör av er 
till någon i distriktsstyrelsen till exempel ordforande@abiodlarna.se.  
 
Den här månaden har det inte kommit in något tips 

 
 

Kalendarium  
2021  

6 februari Distriktsårsmöte  

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 nästan 16 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet 
finns 18 föreningar med sammanlagt, drygt 1700 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  

mailto:ordforande@abiodlarna.se
http://www.stockholm.biodlarna.se/

