
Nyhetsbrev nr 1 april 2021 
Till alla medlemmar i  
Västmanlands läns Biodlaredistrikt

Hej biodlare! 
20 februari genomförde 
Västmanlands läns biodla-
redistrikt sitt första digitala 
årsmöte på ”Zoom”.  
Vid mötet valdes en delvis 
ny styrelse och jag fick  
förmånen att ta vid som 
ordförande.  

Vi i styrelsen tackar för ert 
förtroende och ska förvalta 
uppdraget efter bästa för-
måga! 

Distriktet etablerades redan 
1892 och knyter samman bi-
odlareföreningarna i länet. 
Det är ombud för länets sju 
lokalföreningar som väljer 
distriktets styrelse.  
 

Föreningarna är Arbogaortens 
Bf, Kungsörsortens Bf, 
Köpingsortens Bf, Hallstaham-
mars Bf, Tillberga Bf, Västerå-
sortens Bf och Salaortens Bf.

I distriktetstyrelsen jobbar vi 
nu med att planera kommande  
aktiviteter och att verkställa 
årsmötets beslut.  

Bland distriktets uppgifter är 
att stödja lokalföreningarna, 
samordna föreningsaktiviteter, 
verka för utbildningsverksam-
het och vara en länk till riks-
förbundet. 

Hoppas de här raderna har 
gett dig lite inblick i distriktets 
uppdrag och verksamhet. 
Ta gärna kontakt med oss i  
distriktsstyrelsen om sådant 
du tycker vi borde göra eller 
kan göra bättre.  

Vi skapar nu detta nyhetsbrev 
för att hålla er uppdatera-
de om vad som är på gång i 
distriktet. Vi  hoppas ni finner 
det läsvärt och passar på att 
tillönska er alla en Glad Påsk!                                     

Anders Johannesson  
070-373 87 80, and.joh@live.se 
Ordförande, leder arbetet i distriktsstyrelsen 
Företräder distriktet på Riksförbundsmötet  
och i andra sammanhang 

Beatrice 
Jakobsson 
070-741 79 23 
askebo@telia.com
 
Vice ordförande, 
Ansvarig för hemsidan 
som ni finner här! 

Christer 
Berggren 
076-564 58 47 
sm5jpg@koping.
net 
Ledamot

Christer 
Palmkvist 
073-721 02 04 
christer.a.palm-
kvist@gmail.com 
 
Kassör, Studie- och kva-
litetssamordnare, ombud 
på Riksförbundsmötet

Anders 
Östman 
070-465 61 64 
torpa152@hotmail.
se 
Ledamot

Åke 
Sandin
070-202 47 56 
akesandin2@gmail.
com  
 
Bihälsosamordnare
Ledamot
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Distriktsstyrelsens 
övriga ledamöter efter 

årsmötet: 

Åsa  
Kratz 
070-176 32 14 
asa.kratz@gmail.
com 
Sekreterare, ansvarar för 
medlemsregister, Zoom-
licens och facebooksida 
som ni finner här! 

Dessutom är Arne Rohback,  
arne.rohback@hotmail.com, 

0221-15 796 
adjungerad som distriktets  

biavelssamordnare   

Vårmöte 2021 
  

Lördag15 maj kl 10.00-11.30 genomförs distriktets vårmöte.  
Det blir en digital träff med anledning av den ännu

pågående pandemin!

”Drottningodling och friska bin” 
 

 
 

Denna lördag får vi träffa 
Tommy Larsson, som med många 
års erfarenhet av 
drottningodling kommer att dela 
med sig av sina erfarenheter.  
 

Han är medlem i Västråsortens Bf 
och vi kommer att träffas på den 
digitala plattformen Zoom även 
denna gång! 
 

Separat inbjudan med möteslänk 
kommer! Välkomna!
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Onsdag 12 maj kl 19.00 
 

arrangerar distriktet en digital
 

ordförandekonferens 
  

Notera dag och tid i kalendern! 
 

Inbjudan, agenda och länk till 
mötet kommer att skickas ut 
till respektive ordförande i 

länets lokala biodlarföreingar! 
 

Välkomna!

Sid 2 av 2

Vad är på gång......? 
 

Det är en hel del aktiviteter 
på gång under våren utöver 
föreningarnas egna aktivite-
ter. Så här ser agendan ut för 
närvarande: 

Onsdag 7 april  
kl 19-20 erbjuder Örebro 
läns biodlardistrikt ett digitalt 
möte om digitala skötselkort 
som kan underlätta arbetet i  
bigårdarna.  
Kan vara en bra förberedelse 
inför kommande troliga  
lagkrav på journalföring av  
biodling. Ingen föranmälan, 
det är bara att klicka på län-
ken när det är dags:  
 

https://zoom.
us/j/96549603593?pwd=OTdh-
cGhLaWg2TGZlbXgzT09zdXdV-
UT09
Meeting ID: 965 4960 3593, 
Passcode: 099276

Lördag 17 april  
kl 9-17 genomförs digitalt 
Riksförbundsmöte som är 
öppet för alla medlemmar som 
är intresserade. 
 

Där får man följa val, beslut 
och diskussioner.  
Ansluter gör man via en länk 
som kommer att läggas ut på 
hemsidan www.biodlarna.se!

Vill ni hålla digitalt möte 
eller utbildning i er lokala 
biodlarförening?   
 

Kontakta vår sekreterare 
Åsa Kratz som ansvarar för 
distriktets Zoomlicens så får 
ni stöd och hjälp!

Årsmötet 2021 
För första gången i distriktets historia genomfördes årsmötet 
digitalt på plattformen Zoom lördagen den 20 februari.  
Då  pandemin som härjat över världen 2020 ännu inte släppt sitt 
grepp om oss, var det digitala mötet ett bra sätt att ändå ”ses” 
och genomföra ett stadgeenligt årsmöte. 
  

15 ombud, 7 styrelseledamöter och två revisorer innebar en 
röstlängd med 24 röstberättigade och ett antal medlemmar del-
tog därutöver. Mötet leddes av Elisabeth Spillman Åkerlund från 
Västeråsortens Bf som valdes till årsmötesordförande.  

Under 2020 har distriktet ökat med 31 medlemmar och vi är nu 
279 biodlare i organisationen. Styrelsens årsberättelse, bokslut 
och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avhandlades och val 
genomfördes.  
 

Christer Palmkvist, Västerås, lämnade över ordförandeklubban 
till Anders Johannessons från Hallstahammar. Tord Kroon och 
Mona Melander, båda från Västerås, lämnade styrelsen och av-
tackades för sina insatser. Christer Palmkvist tackades för sina 
insatser som ordförande, men finns kvar i styrelsen i en nya roll 
som kassör.  
 

Under mötet offentliggjordes vinnarna av ”Länets bästa honung 
2020”, ja ni läser rätt, ”vinnarna”, i år var det två som fick  
samma poäng av juryn. Utmärkelsen tilldelades Alf Söderberg 
från Arbogaortens och Föreningsbigården i Hallstahammar,  
stort GRATTIS!  
Nu längtar biodlarna i  
Västmanland efter den  
kommande  
biodlarsäsongen 2021.

”Länets bästa honung”   

Deltagare från 5 föreningar  
lämnade14 honungsprover. 
Bedömning gjordes av elever 

på Tranellska gymnasiets  
Restaurang- och Livsmedels- 

program i Västerås under 
ledning av läraren Susanne 

Sandblad. Varje elev bedömde 
färg, smak och konsistens i en 
skala 1 till 5 på varje delmo-
ment och deras sammanlagda 

poängtal blev slutpoängen.
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