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I bigården just nu 
Om ni inte redan har 
behandlat mot varroa i höst 
kan det göras nu genom att 
sublimera (förånga) oxalsyra. 
Avsikten är att så få kvalster 
som möjligt kan föröka sig 
när drottningen börjar lägga 
ägg igen. 

Det är ingen bra idé att lyfta av taket och lyfta ramar för att kolla om bina 
har mat. Om de saknar mat är det mycket svårt att få bina att ta ner maten. 
Det kan vara bra att planera inför sommarens biodling. Vad behöver köpas, 
vad kan jag tillverka, vad behöver jag lära mig? 
Biodling är lokal. Tro inte att allt som skrivs på nätet fungerar här och nu. 
Prata gärna med de erfarnare i er förening om ni har frågor. 
 

 
Inbjudan till distriktsårsmötet 
Alla medlemmar är välkomna att vara med på distriktets årsmöte. På grund 
av Pandemin och smittoläget kommer det att vara digitalt och genomföras i 
Zoom. 
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Tid: lördag 5 februari 2022 klockan 11.00. Kanalen öppnas kl. 10:30 så att ni 
har möjlighet att kontrollera att bild och ljud fungerar. 
Anmälan: Anmälan görs på årsmöte2022 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.  
Ombuden kommer att få en personlig kallelse under vecka 3.  

 
 

 
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 

 

https://abiodlarna.se/
https://zoom.us/download
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Om du tänker följa mötet på en platta eller telefon laddar du helt enkelt ner 
Zoom-appen och om det behövs uppgraderar den. 

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

YouTube: Kom igång med Zoom | Snabbguide på svenska    

Pc för alla: 
komma igång med zoom 

 

 

Distriktets Youtube-kanal 
På Distriktets Youtube-kanal hittar du inspiration inför den kommande 
bisäsongen. Här finns inspelade seminarier och tips från senaste året. Klicka 
på länken så kommer du till vår kanal: 
Biodlarna - Stockholms Läns Biodlardistrikt - YouTube   
 
 

 
Årsplanering 
Vi jobbar nu med att lägga fast datum för vårens aktiviteter. Så snart vi kan 
kompletterar vi kalendariet på hemsidan med innehåll, tid och plats. Arbetet 
kompliceras av att det är oklart om aktiviteterna kan genomföras genom 
fysiska träffar eller om de helt eller delvis måste bli digitala 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TBN_oEgSA1E
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.736994/zoom-kom-igangrik
https://www.youtube.com/channel/UCkaSScGmPaC28trNwv0zOBQ
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Kalendarium 

2022  

5 februari Distriktsårsmöte 

vecka 11 Utbildningsseminarium, SBR 

31 mars-4 april Trädgårdsmässa 
 
 

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 16 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet 
finns 18 föreningar med sammanlagt, drygt 1 800 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:  

Biodlarna Stockholmsdistriktet   

 

https://www.stockholm.biodlarna.se/
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Information från Förbundet 
 

Fortsatt stark medlemsutveckling.  
För trettonde året i rad har vi en medlemsökning! När vi avslutade medlemsåret 2021 

var vi 16 600 medlemmar, vilket innebär en ökning med 649 medlemmar mot 2020. 

Medlemstillströmningen är oerhört glädjande men ställer samtidigt krav på 

organisationen att tillgodose medlemmarnas krav och önskemål om bl.a. bihälsa, 

utbildning, Bitidningen, produkter i Bibutiken, köp av burketiketter, 

medlemssystemet, hemsidan, föreningsdemokratin m.m.  

 

Kommittéerna  

Stort fokus kommer läggas på kommittéarbetet för att utveckla samspelet mellan den 

centrala nivån och distrikten. Kommittéerna kommer att utökas genom rekrytering av 

fler deltagare till resp. kommitté. Presentation och information om resp. kommittés 

arbete ska uppdateras och kommer att finnas på hemsidan.  

Verksamhetsplanen  

Utifrån den av RFM antagna verksamhetsplanen har en aktivitetsplan nu tagits fram 

som underlag för att processas vidare i det nya kommittéarbetet.  

Nationella Programmet för Biodlingssektorn – NPB 2022  

Biodlarna har fått beslut från Jordbruksverket om beviljade medel för att genomföra 

projekten VSH-bin i Sverige, Utbildningsprojekt för alla biodlare, Bihälsa – 

samverkan och Bihälsoapp. Vi väntar på besked om beviljade medel för projekten 

Internationellt arbete och Drift, underhåll och uppstart av parningsstationer och 

parningsplatser  

Ekonomi  

Ekonomin är fortsatt stabil. Vi har även i år en medlemsökning samtidigt som 

kostnaderna för Riksförbundsmötet och övriga planerade aktiviteter är lägre än 

budgeterat pga pandemin. Budgeten för 2022 kommer att justeras med anledning av bl 

a utökning av kommittéarbetet, rekrytering av Utvecklare inom bihälsa, Utvecklare 

inom utbildning och Kommunikatör.  

Kansliet  

Förbundschef Jonas Eriksson är fortsatt sjukskriven tills vidare. I hans ställe fortsätter 

ekonomiansvarige Anette Irebro som tillförordnad förbundschef.  

Ny redaktör för tidningen är Lena Grape Lilliehorn som närmast kommer från en 

anställning som reporter på Östgöta Correspondenten.  
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Medlemssystemet  

En enkät har skickats till de 293 administratörerna för medlemssystemet i distrikt och 

föreningar för att inhämta synpunkter på systemet och vad som kan förbättras. Enkäten 

har besvarats av 117 administratörer och resultatet kommer att tas med till en dialog 

med leverantören av systemet.  

Svärmtelefonen. 
Under våren 2020 lanserades Svärmtelefonen. Den blev en mycket uppskattad och 

uppmärksammad tjänst från biodlare, media och allmänheten. I höstas skickades det ut 

en utvärdering till alla svärmfångare och vi fick bra gensvar.  

Överlag verkar det som om våra svärmfångare är nöjda med tjänsten. Arbetet med att 

ta fram rutiner, regler och försäkring pågår. Information om svärmtelefonen 2022 

skickas ut så snart arbetet är klart.  

 

 


