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Styrelsen drog igång höstens arbete med ett ordinarie styrelsemöte 6 

augusti och en planeringsdag 8 augusti. Styrelsemötet innehöll mest 

rutinärenden. Nämnas kan dock att det gått åt mindre pengar än 

budgeterat. Anledningen är att flera konferenser inte kunnat 

genomföras på grund av Pandemin.  

Planeringsmötet hade vi hos Maj som ordnat en trevlig dag som innehöll 

både korvgrillning och arbete. Bland annat demonstrerade Pelle den nya 

utrustningen för webbkonferenser. Vi fick alla i uppgift att ladda hem ett 

redigeringsprogram och att träna på det. Vi kommer att ha ett särskilt 

tillfälle då vi alla ska lära oss att använda utrustningen. 

 
Ny ordförande? 
Från några föreningar har vi fått påpekat att uppgifterna, på Distriktets 

hemsida, om vem som är föreningens ordförande inte stämmer. Det är 

naturligtvis olyckligt. För att det ska bli rätt är vi beroende av att 

föreningarna informerar oss när det sker förändringar på 

ordförandeposten. Vi föreslår att den i föreningen som uppdaterar 

medlemsregistret eller lämnar valrapport på annat sätt samtidigt 

informerar oss om eventuell förändring. Någon automatisk överföring 

från medlemsregistret till oss sker inte. 
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Inbjudan till  
Honung och andra biprodukter 15 september, 18.30 
Vi gör ett nytt försök att genomföra föreläsningen om Honung och andra 

bipodukter, som vi tyvärr tvingades ställa in i våras på grund av den 

pågående pandemin. Den här gången blir det en webbföreläsning. 

 

Föreläsare: Alexandra De Paoli. 

Alexandra De Paoli berättar om möjligheterna med honung och andra 

biprodukter. Hon guidar oss igenom den forskning som finns på området 

och presenterar biprodukternas terapeutiska egenskaper. Här får vi 

exempel på vad vi kan påstå om biprodukter och vad vi inte bör säga till 

en kund. Vi går igenom hygienfrågor som hur man undviker mögel och 

olika föroreningar och Alexandra berättar om arbetet i samråd med 

Livsmedelsverket med att utforma en nationell standard om biprodukter. 

 

Anmälan senast den 8 september på www.abiodlarna.se 

Alla som anmält sig kommer att få en länk och instruktioner om hur man 

kopplar upp sig mot föreläsningen. 

Föreläsningen genomförs i samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

 
 

 
Inbjudan till 
Föreläsning om att vara mentor 15 oktober 
Vi gör ett nytt försök att genomföra föreläsningen om mentorskap som vi 

tyvärr tvingades ställa in på grund av den pågående pandemin. Den här 

gången som webbföreläsning. 

 

Vi får allt fler medlemmar vilket innebär behov av flera som ställer upp 

som mentorer för nya biodlare. Som nybörjare är det ovärderligt att ha 

stöd av någon som varit med ett tag. Att vara mentor är både trevligt och 

utvecklande.  

Vi bjuder därför på nytt in till en föreläsning om mentorskap. 

Föreläsare är Paulina Nybratt Sandin, en van föreläsare som varit mentor 

under många år. Hon kallar sin föreläsning Motiverande mentorskap. 

Under kvällen kommer också några biodlare, som varit mentorer under 

några år, att berätta om sina erfarenheter. 
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Tid: 15 oktober 18.30 

Anmälan senast 8 oktober på: www.abiodlarna.se  

Alla som anmält sig kommer att få en länk och instruktioner om hur man 

kopplar upp sig mot föreläsningen. 
 

Föreläsningen genomförs i samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

 

 

Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till utbildning i 

Styrelsens uppdrag och ansvar i en lokalförening 
Innehåll: Styrelsens uppdrag och roll, arbetsåret, föreningsjuridik i 

korthet, erfarenhetsutbyte och att leda utifrån din drivkraft. 

En kväll för dig som är nyvald, har varit med ett tag eller om du vill bli 

bättre på föreningsstyrning och leda föreningens arbete framåt. 
  
När: Ons 21/10 kl. 18.00-21.00 

Var: SV:s lokal Tjärhovsgatan 6, Södermalm (kan bli en digital träff om 

fysisk träff inte går att genomföra). 

Ledare: Paulina Nybratt Sandin, utbildare och ledare i föreningar och 

organisationer. 

 

Anmälan till Christina Ihrén, 08–6790375, christina.ihren@sv.se på  

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm 

Utbildningen är gratis. 

 
 

Varroatåget – Myrsyrepilen 
Förra hösten berättade vi om Lidingöföreningens Varroatåg. Vi tyckte det 

var en bra idé så här kommer informationen i repris. 

 

Lördagen den 22/8 kl. 10:00 avgår Varroatåget - Myrsyrepilen på 

Lidingö.  

Så här går det till: 

Vi samlas ett gäng biodlare och åker runt till alla biodlare på Lidingö som 

vill ha hjälp med varroabehandling. Anmälan sker senast dagen innan och 

vi skickar ut en tidtabell samma kväll. Förra året lyckades vi med att få 

med vår Bitillsynsman, så även i år.  
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Myrsyra (2ml/ram) på disktrasa bjuder föreningen på och vill man istället 

ha Apiguard så kan vi fixa det. 

Vi brukar vara en 4–6 biodlare, alltifrån nybörjare till mer erfarna, som 

åker runt i ett par bilar och man följer med på de stationer (bigårdar) 

som man har möjlighet till. Övriga samhällen behandlas tidigare under 

veckan av de mer erfarna biodlarna själva. 

Förra året besöktes 11 bigårdar och 33 samhällen behandlades, under 

cirka 5 timmar. På detta sätt behandlade vi 40% av alla samhällen på 

Lidingö under en och samma dag. Som tidigare nämnts så hade vi med 

vår Bitillsynsman, som fick en chans att kontrollera alla samhällen. Alla 

samhällen fick godkänt, men i två samhällen noterades DWV, Deformed 

Wing Virus. 

I början av december så kommer även OxalsyreExpressen att avgå, även 

denna behandling är gratis för biodlaren. 

Ett mycket populärt, trevligt och ”bi-nördigt” evenemang, som jag 

rekommenderar till alla biodlareföreningar. 

Om du vill ha hjälp att komma igång, med ett eget tåg i din förening, hör 

av dig till Pelle Lundblad, Bihälsoansvarig i Lidingö Biodlareförening och 

Stockholms Läns Biodlardistrikt, mobil 072-560 15 01. 

 
 

Genomgång av nya honungsbedömningsreglementet  
Vi planerar för en webbpresentation med frågestund av det nya 

honungsbedömningsreglementet som förbundet utarbetat. Under 

hösten återkommer vi med tidpunkt. Notera att det gamla reglementet 

fortfarande gäller. 

Genomgången vänder sig i första hand till honungsbedömnings-

kommittéerna. Särskild inbjudan kommer att skickas ut till berörda. 

 
Utbrott av amerikansk yngelröta  
Från Länsstyrelsen får vi information om utbrott av amerikansk yngelröta 

i våra grannlän (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och 

Gotlands län). Vi kommer att lägga in uppgift om dessa i nyhetsbreven 

och på hemsidan. 

Utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i: 

- Ängsön, Västerås kommun (info från Lst 12/5)  

- Tillberga, Västerås kommun (info från Lst 13/7) 
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Undvik att köpa bin utanför den egna föreningen så minskar risken 

smittspridning 

 

 
Höstens program 
Den pågående pandemin gör det svårt att planera höstens aktiviteter. Det är 
osäkert om det kommer att vara lämpligt att ordna fysiska möten eller om 
det blir på webben vi får ses!  

  

Kalendarium     
2020  
15 sept. Honung och andra biprodukter 

Oktober/november Nytt honungsbedömningsreglemente 

Riktar sig till föreningarnas honungsbedömnings-

kommittéer 

15 oktober Att vara mentor 

21 oktober Styrelseutbildning      Arrangör SV 

10 dec OKS-Träff 

 Riktar sig till föreningarnas Ordförande, 

Sekreterare och Kassör 
2021  
februari Distriktsårsmöte 
17–18 april Riksförbundsmöte 

 

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 drygt 15 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet 
finns 18 föreningar med sammanlagt, ca. 1600 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Joakim Kugelberg, Per Lundblad och Eden Cohen. En närmare presentation finns på 
hemsidan. 

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


