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Se upp nu är myrorna på gång 

 

 
Myrorna, röd och kal skogs-
myra, är nu ett hot mot bina. 
Myrorna kan på någon dag 
förinta ett samhälle genom att 
äta upp all mat och även 
larver och bin.  
Om ni har era kupor där det 
kan förekomma myror bör ni 
se till att myrorna inte kan ta 
sig in i kupan genom att ha  

byggplast som sticker ut ca 1 dm utanför bänken. Man kan också låta benen 
stå i burkar med olja. Håll framför allt uppsikt över bigården. Faran är för-
modligen över om en månad. 
 

 
I april har styrelsen haft två möten, ett för förberedelse inför 
Riksförbundsmötet och ett ordinarie styrelsemöte. 
På förberedelsemötet gick vi igen den digra bunten med handlingar som 
skickats ut och förberedde ett antal inlägg. På mötet var även Lasse Helander 
med eftersom han var ombud. 
På det ordinarie mötet beslutade vi bland annat att på försök ha ett öppet 
möte i anslutning till styrelsemötena (se nedan). Vi diskuterade den 
föreningsenkät vi planerar att skicka ut under hösten och spikade datum för 
ett par av våra kommande aktiviteter. 
 

 
World Bee Day firas 20 maj  
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Pollineringsveckan 15–23 maj 
I år samarbetar SBR, Biodlingsföretagarna och Svenska Bin för att lyfta 
World Bee Day runt om i landet. Läs mer på Pollinera Sverige.se 
Kanske kan din förening hitta aktiviteter för att informera om bin och 
pollinering och få nya medlemmar på köpet. Tänk bara på att det måste ske 
på ett smittsäkert sätt. 

 
 

 
Riksförbundsmötet 
Riksförbundsmötet valde Björn Dahlbäck till ny ordförande. Han har 
tidigare varit ledamot i styrelsen och kommer från Värnamoortens bf. Han 
ersätter Monica Selling som avtackades med varma ord. Monica kommer att 
fortsätta sitt internationella arbete. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. 
En av dem är Per Lundblad som är bihälsosamordnare i Lidingöföreningen 
och ledamot av Distriktsstyrelsen. Förbundsstyrelsen består nu av Björn 
Dahlbäck ordförande, Carin Ström, Pontus Lund och Pelle Lundblad 
nyvalda samt Ingmar Wahlström, Leo De Geer, Ann Elgemark, Vivianne 
Boman och Nils Reppen omvalda. 
 
Vi hade tyvärr ingen framgång med våra motioner. Två av dem handlade om 
utbildningsfrågor. Positivt är ändå att utbildning kommer att vara prioriterat 
under de två kommande åren. Mötet beslutade om ändringar i stadgarna som 
möjliggör stadgeenliga årsmöten på alla nivåer i SBR. För stadgeändring 
krävs beslut på två riksförbundsmöten så ändringarna träder inte formellt i 
kraft innan de tagits på ytterligare ett Riksförbundsmöte. 
 
 

 
Att göra avläggare 19 maj 
Vi bjuder in till en föreläsning om att göra avläggare och varför. Per 
Thunman lotsar oss igenom hur man kan gå till väga i olika situationer. Per 
säger ”Man kan göra avläggare på många sätt, det här är mitt sätt”. Med 
tanke på Pers långa erfarenhet kan vi lita på att det är ett bra sätt.  
 
Det blir som vanligt i dessa tider ett Zoom-möte. 
Tid 19 maj 19.00 
Anmälan senast 16 maj till www.abiodlarna.se  
De som anmält sig kommer att få en länk straxt före mötet. 

https://pollinerasverige.se/
http://www.abiodlarna.se/


 3 

 
Styrelsens uppdrag och ansvar 11 maj 
SV inbjuder till en föreläsning för kunskap och inspiration inför hösten. Den 
vänder sig till så väl den som är ny i styrelsen som till den som varit med ett 
tag och vill bli bättre på föreningsstyrning och att leda föreningens arbete 
framåt.  
Föreläsningen är gratis för medlemmar i Distriktets föreningar 
 
OBS! Kort svarsdatum!  
Anmäl deltagande så snart som möjligt. Absolut sista anmälningsdag är 
framflyttad till 3 maj. Inbjudan bifogas. 
 
 

 
Läkeväxter till vardags 8 maj 
Sörmlandsdistriktet bjuder in till en Zoom-föreläsning om läkeväxter till 
vardags.  
Inbjudan bifogas. 
 
 
 

 
Öppet hus före styrelsens månadsmöten 
För att öka kontaktytorna mot medlemmarna inbjuder vi, på försök, till ett 
öppet möte i anslutning till ordinarie styrelsemöten. 
Medlemmar som vill få kontakt med styrelsen är alltså välkomna till ett möte 
i 30 minuter före ordinarie styrelsemöten.  
Det kommer inte att finnas någon dagordning eller program. Hur tiden 
disponeras är helt beroende på vilka frågor som kommer upp. Det kan 
handla om att medlemmar har något att informera om, föreslå eller fråga 
styrelsen om. 
 
Vi startar normalt styrelsemötena kl. 19.00 och förmötet startar 18.30. Vi 
börjar med förmöten 3 juni. 
Nu under coronatider är våra möten digitala. Den som vill vara med behöver 
därför en länk för att ansluta till mötet. Anmäl dig på www.abiodlarna.se så 
skickar vi en. 
 
 

 

http://www.abiodlarna.se/
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Handbok i bihälsa 

Biodlarnas kommitté för bihälsa har tagit fram en handbok i bihälsa. Den är 
framtagen med hjälp av projektpengar från EU och det nationella 
programmet för biodlingssektorn (BNP). En testupplaga har distribuerats till 
distrikten. Ett exemplar har vi skickat vidare till föreningarnas 
bihälsosamordnare.  
 
Boken är tänkt att vara ett komplement till utbildningsmaterialet Mina första 
år som biodlare. Senare i vår kommer den att kunna köpas via Biodlarnas 
webbutik.  
 

 
Ny bihälsolag från 1 april 
1 april börjar den nya bihälsolagen gälla. Vi återkommer till den i nästa 
nyhetsbrev. Du hittar lagen på https://ec.europa.eu/food/animals/ 
health/regulation/. 
 

 
Besök hos Sigtuna bf 
Styrelsen var inbjuden till Sigtuna bf i slutet av april. Vi representerades av 
Pelle och Eden och föreningen av sin styrelse. Det var ett givande och 
trevligt besök där både förslag och synpunkter lyftes. För oss är det alltid 
intressant att träffa föreningar och få insyn i deras arbete och önskemål.  
 
Under det senaste året har vi på grund av pandemin inte besökt någon annan 
förening. Vi är därför lite svältfödda på föreningskontakter och hoppas det 
ska bli möjligt om inte alltför länge.  
 

 
Seminarium för registeransvariga inom Distriktet 
Den 26 april höll Anette Irebro en uppskattad genomgång av SBR:s 
medlemsregister och om hur vi kan använda de olika funktionerna som 
finns. Registeransvariga från 13 föreningar deltog. Har du ytterligare frågor 
om registret är du välkommen att kontakta Anette på anette@biodlarna.se   
 
 
 

 

mailto:anette@biodlarna.se
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Pressklipp 
Två gånger i veckan får vi pressklipp från SBR, I de flesta fall krävs en 
prenumeration för att läsa hela artikeln. Många av klippen bedömer vi inte är 
av allmänt intresse. Det kan vara en artikel om att ”Kalle Karlsson från 
Bortiveckinen” fyller 50 år och om att han är biodlare. Vi kommer i 
fortsättningen tipsa om artiklar som vi tror kan vara av mer allmänt intresse.  
 
Meddela ordforande@abiodlarna.se om du vill ha alla pressklippen. De 
kommer två gånger i veckan. 
 

Vanliga bekämpningsmedel förbjuds i trädgårdar och parker 
Natursidan.se april 20, 2021-Nyheter-Tagged: bekämpningsmedel, Glyfosat, 
kemikalieinspektionen, Neonikotinoider  

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av vanliga 
bekämpningsmedel ibland annat trädgårdar, skolgårdar, lekplatser och 
parker. Ett besked som tas emot av glädje av Naturskyddsföreningen. 
 

- Det är verkligen fantastiska nyheter för bina! Naturskyddsföreningen 
har jobbat länge med att minska användandet av medel som hotar den 
biologiska mångfalden… 
 
Förbudet gäller fyra sorters bekämpningsmedel. Bland annat de vanliga, men 
hårt kritiserade och bidödande ämnena Glyfosat och två Neonikotinoider. 
Det innebär bland annat Roundup, Raptol Insekt Effekt, Substral 
Insektsmedel spray, Provanto spray förbjuds för användning från och med 1 
oktober i exempelvis trädgårdar, parker, lekplatser, koloniträdgårdar och 
skolgårdar. 
 
Läs hela artikeln på Natursidan.se sök efter förbud mot bekämpningsmedel 

 
SBR vill att regeringen ska besluta om rimlig ersättning till 
drabbade biodlare 
FoodMonitor.se 
SBR meddelar att man i dag (21 april) lämnar över en skrivelse till 
Näringsdepartementet som handlar om högre ersättning för uppeldade 
samhällen som drabbats av sjukdomen Amerikansk yngelröta. I dagsläget 
ligger enligt organisationen ersättningen på en alldeles för låg nivå. 
 
 
 
 

mailto:ordforande@abiodlarna.se
https://www.natursidan.se/nyheter/vanliga-bekampningsmedel-forbjuds/
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Kalendarium  
2021  

8 maj Styrelsemöte, heldag 

11 maj Styrelseutbildning, arrangör SV 

april/maj Att vara mentor 

19 maj Seminarium om att göra avläggare och varför 

3 juni Styrelsemöte 

oktober Studiebesök på SLU för föreningarnas hälsoansvariga.  

oktober OKS Träff med föreningarnas ordförande, kassör och 
sekreterare 

 
 

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  
 

http://www.stockholm.biodlarna.se/

