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Styrelsemötet i mars innehöll en kort utvärdering av årsmötet. Vi var nöjda 
med att det fungerade med ett digitalt möte men konstaterade att mötet blev 
långt och att vi borde lagt in en paus. En anledning till att det blev långt var 
att röstningen var tidsödande. De förslag som lämnades under årsmötet 
kommer vi att gå igenom och ta ställning till på kommande möten.  
Aktuella aktiviteter var som vanligt uppe för diskussion. Tyvärr är det bara 
tidpunkten för seminariet, som vänder sig till ansvariga för medlemsregistret, 
som är fastställd. Information och inbjudningar till övriga aktiviteter kommer 
i nästa nyhetsbrev. 
 

 
Riksförbundsmöte 
Riksförbundsmöte genomförs vart annat år. I år genomförs det 17 april. 
Vanligtvis är det ett fysiskt tvådagarsmöte. Med hänsyn till att vi är mitt i en 
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pandemi kommer det att vara ett digitalt möte och endast under en dag. Tre 
föreningar har lämnat in motioner till mötet. De tar upp frågor om krav på 
besiktning före flytt av bin, utbildning och utformning av dokumentet 
Bihusesyn. Alla fyra motionerna har tagits upp på distriktets årsmöte. Två av 
dem redan 2020. Utöver föreningarnas motioner tog årsmötet beslut om två 
distriktsmotioner. Den ena handlar om utbildning och bygger vidare på 
föreningens motion, den andra om behov av juridisk kompetens kopplad till 
förbundet. Motionerna har översänts till Förbundet. De finns att läsa på 
Distriktets hemsida under Årsmöte 2020 respektive Årsmöte 2021. 
 
Som förberedelse för Riksförbundsmötet kommer styrelsen att ha ett 
extrainsatt möte 6 april. Då har vi hunnit ta del av dagordning och övriga 
handlingar. De finns att läsa på SBR:s hemsida.  
Inför Riksförbundsmötet 2021 
 
Den som vill är välkommen att kontakta något av ombuden med anledning 
av Riksförbundsmötet. 
 
Distriktets ombud till Riksförbundsmötet är Eden Cohen, Lars Hellander, 
Ulla Huzell, Per Lundblad, Per Thunman och Thomas Ullman. Ersättare är 
Albin Ibbing och Maj Östberg Rundquist.  
 

 
Så här gör vi 
”Sigtunaortens biodlarförening kommer för tredje året i rad att erbjuda 
sina medlemmar en kostnadsfri kontroll för förekomst av Amerikansk 
yngelröta. 
Styrelsen har delat upp medlemmarna mellan sig och alla blir aktivt 
kontaktade. Vi hjälper sedan till med provtagning och förvaring av prover 
fram tills att de skickas in för kontroll.  
  

Vi har lyckats med att testa alla medlemmars samhällen under de två år som 
passerat och det var på så sätt vi också hittade AMY år 2019 i några 
medlemmars samhällen. Tack vare det skedde ingen fortsatt spridning, vad vi 
känner till det året. När vi sedan testade 2020 hittades ingen AMY bland 
medlemmarnas samhällen. 
 

Normalt tas samlingsprov från 10 samhällen. Totala antalet för ett prov ska 
vara 200-300 bin. Är det t.ex. ett samlingsprov från bara två samhällen ska 
det vara minst 100 bin från varje, är det från tio samhällen blir det 20–30 bin 
från varje.”  

 
 

https://www.biodlarna.se/?s=Riksf%C3%B6rbundsm%C3%B6te+2021
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Pris Mellifera Veterinärtjänst: 
1 - 4 prover  248/310 kr  
5 - 9 prover  224/280 kr 
>10 prov  200/250 kr 
 

På distriktets hemsida finns mer information under  
Bihälsa – Stockholm (biodlarna.se) 
 
Vi vill gärna ha fler tips som vi kan publicera under den här rubriken. Hör 
av er till någon i distriktsstyrelsen till exempel ordforande@abiodlarna.se.  
 
 

 
Kalendarium  
2021  

17 april Riksförbundsmöte, digitalt. 

20 april Styrelsen besöker Sigtuna bf 

26 april Seminarium för föreningarnas ansvariga för 
medlemsregistret. Särskild inbjudan till berörda 

april/maj Att vara mentor 

maj Seminarium om svärmförebyggande åtgärder och att 
göra avläggare 

oktober Studiebesök på SLU för föreningarnas hälsoansvariga.  

 

Styrelsen sammanträder normalt första torsdagen i månaden. 
Ett extra styrelsemöte för förberedelser inför riksförbundsmötet är inlagt  
6 april 

 

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 över 17 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet 
finns 18 föreningar med sammanlagt, drygt 1 700 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Per Lundblad, Eden Cohen och Albin Ibbing. En närmare presentation finns på 
hemsidan. 

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

https://stockholm.biodlarna.se/bihalsa/
mailto:ordforande@abiodlarna.se
https://stockholm.biodlarna.se/

