
 Verksamhetsberä�else 2021 för Stockholms Läns Biodlardistrikt 

 Styrelsen 
 Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestå� av: 
 Ulla Huzell, ordförande 
 Per Thunman, vice ordförande, avels-, kvalitets- och skadesamordnare 
 Albin Ibbing, kassör 
 Thomas Ullman, sekreterare, adm. medlemsregistret 
 Maj Östberg Rundquist, webbansvarig 
 Pelle Lundblad, näringsbiodlings- och bihälsosamordnare 
 Eden Cohen, utbildningssamordnare, digitalansvarig 

 Revisorer  
 Kristoffer Arvidsson 
 Tomas Wikberg (ersä�are) 
 Candice Mar�n (avliden)  

 Valberedning 
 Noemi Nilsson (sammankallande) 
 Monique Widingsjö 
 Lars Hellander 

 Distriktet 
 I distriktet finns 18 föreningar med �llsammans 1807 medlemmar, en ökning med 47 
 medlemmar. 42% är kvinnor och 58% män. 

 Styrelsemöten  
 Styrelsen har ha� 10 protokollförda möten under året. 8 möten via Zoom och 2 fysiska 
 möten. I augus� genomfördes e� fysiskt heldagsmöte med brainstorming och planering av 
 höstens program. 
 Kort e�er årsmötet hölls e� kons�tuerande möte via Zoom med den nyvalda styrelsen. 



 Årsmöte 2021  
 En förberedande Zoom-möte hölls den 3 februari för a� underlä�a a� delta digitalt. 
 Distriktets årsmöte genomfördes som Zoom-möte den 6 februari pga. den pågående 
 covid-19 pandemin. Alla punkter på agendan kunde genomföras men ovanan vid digitala 
 möten gjorde a� årsmötet drog ut på �den.   
 Föreningarna representerades av 48 ombud från 16 föreningar. Två föreningar var inte 
 representerade och avstod alltså från möjligheten a� påverka.  

 Ekonomi 
 Det ekonomiska u�allet påverkades naturligtvis av de inställda ak�viteterna. Det har medfört 
 a� budgeten underskridits. Årets resultat uppgår �ll 82 065 kr. 

 Ekonomin redovisas separat. 

 Organisa�onsverksamheter 
 Under året har distriktsstyrelsen ha� löpande kontakter med riksförbundet, vid behov också 
 med föreningarna, länsstyrelsen och Jordbruksverket. I utbildningsverksamheten har 
 distriktet samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 Distriktet deltog i Förbundets digitala årsmöte den 17 april med 6 representanter. På mötet 
 presenterade distriktet 2 mo�oner: a) mo�on gällande behov av centralt juridiskt stöd b) 
 mo�on angående kvalitetskriterier och cer�fieringar för biodlarutbildningen. 
 På årsmötet valdes Pelle Lundblad från distriktet in som styrelsemedlem i SBR. 

 Styrelsens åtgärder 
 Under året har styrelsen genomfört flera åtgärder för a� öka kontakten med föreningarna: 

 -  På distriktets YouTube kanal samlas inspelade seminarier 
 -  Styrelsemedlemmarna har utse�s �ll personliga kontaktpersoner för vardera 2 – 3 

 föreningar 
 -  Vi har öppnat för alla medlemmar a� delta i förmöten inför varje styrelsemöte 
 -  Vi har öppnat e� Zoom konto där alla föreningar kan reservera �d för egna möten 
 -  Vi har infört en funk�on för a� anmäla stöld eller skadegörelse �ll styrelsen på 

 biodlingar inom distriktet. 

 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 9 nyhetsbrev skickats ut.  



 Medlemsmöten under året 
 Den pågående covid-19 pandemin har medfört a� årets medlemsak�viteter fortsa� har 
 genomförts som Zoom möten. 

 Utbildning i hantering av medlemsregistret 26 april 

 Distriktet genomförde en utbildning i hantering av medlemsregistret som hölls av Ane�e 
 Irebro från SBR. 13 föreningars registeransvariga deltog i seminariet. 

 A� göra avläggare 19 maj 
 Per Thunman höll seminarium på Zoom om a� göra avläggare. Pers föredrag drog ca 160 
 åhörare. Seminariet finns �llgängligt på distriktets YouTube kanal. 

 A� vara mentor – mo�verande mentorskap  26 maj 

 Eden Cohen höll seminarium på Zoom om mentorskapet. Flera medlemmar bidrog med sina 
 erfarenheter av a� vara mentorer och a� få en mentor. E� 50-tal medlemmar deltog i 
 seminariet. 

 OKS-möte 12 oktober 
 Digitalt möte på Zoom med föreningarnas ordförande, kassör och sekreterare. På agendan 
 stod  vinterdödligheten, årsrapporten, skadegörelse  och introduk�on av tävling om distriktets godaste 
 honung. SBR:s ordförande Björn Dahlbäck deltog i mötet. 34 medlemmar från 14 föreningar deltog. 

 Inställda ak�viteter 
 Covid-19 medförde tyvärr a� Trädgårdsmässan 2021 ställdes in och a� studiebesöket på SLU 
 för bihälsosamordnarna ställdes in. 


