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                               Cirkulär nr 2  2013 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Årsmötet 2013     Årsmötet den 10 februari 2013 var välbesökt med 68 ombud och 

medlemmar. Ulf Björnsson ledde årsmötesförhandlingarna. Styrelsen omvaldes. Ola Sennehed 

informerade om Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet. Efter lunch berättade Ingvar 

Andreasson, Bengtsfors om Nordiska biet och om projektet att rädda denna ursprungliga ras.  

Vårupptakten i Grimslöv          Över 100 personer kom till upptaktsmötet lördagen 16 mars 

i Föreningslokalen i Grimslöv. Först ut var Bengt Andreasson, som berättade om sitt avelsarbete 

och om sina testbigårdar, som omfattar treårsperioder. Bra lokala genetiska arvsanlag bör tas till 

vara. Han informerade också om arvsgången hos bin. Efter middag på Grimslövs värdshus 

berättade Thomas Dahl om sin s.k. bicykelmetod. Förutom ca 150 samhällen bedriver han också 

lantbruk. Rationell biodling är enligt honom att man inte spiller tid på onödiga moment. Har högst 

20 samhällen per bigård och alla med samma ålder. Vart tredje år görs avläggare och så börjar man 

om på nytt igen. Han splittar också yngelklotet i produktionssamhällena. Thomas visade även 

bilder från sitt besök på Apimondia 2011. En mycket lyckad dag, som gjordes i samarbete med 

Länsstyrelsen. 

Rationell biodling     Lördagen den 6 april höll biodlare Sonja Olsson, Tjörn ett mycket 

intressant föredrag om hur man kan växa, vilka möjligheter som finns och hur man rationellt 

hanterar bisamhällen, honung och vax. Viktigt att man har en genomtänkt målsättning och gör upp 

en plan. Att man har starka och friska samhällen. Placeringen är också viktig. Hon berättade även 

om deras egen vaxhantering. Jonny Ulvtorp redogjorde om projektet Pollinatören, där man 

undersöker hur väder och vind inverkar på insamling av pollen och nektar. 

Detta seminarium, som ingår i en serie, hölls i samarbete med Hushållningssällskapet på 

Ingelstadgymnasiet och gick i repris på Kolboda på söndagen.  Ett trettiotal personer från 

Kronobergs och Blekinge distrikt var närvarande. 

Nästa seminarium är den 31 augusti resp 1 september och handlar om Bihälsa och invintring. 

Mer om bin 2013    Helena Fransson och Karin Persson deltog och det var många intressanta 

och givande föredrag, som vi skall försöka berätta lite mer om senare. 

Riksförbundsmötet i Örebro 2013     Styrelsen, som gjort ett gott jobb under det gångna 

året, omvaldes och likaså valberedningen. Ny ledamot blev Anders Hansson och ny suppleant 

Viktoria Bassani. 

 Ny GMO-policy enligt styrelsens förslag 

 Riksförbundsmöte skall genomföras vartannat  år efter stadgeändring  

 Ansökan skall göras om arrangemang av Apimondia 2017 

 85 % av HF-medlens avkastning delas ut. Hälften av dessa till distrikten, hälften till 

verksamhet som initieras av förbundsstyrelsen          v.g.v 



 Arbeta för förbud mot användning av neonikotinoider 

 Distrikten skall vara en resurs vid remisser o dyl. (Ordförandekonferens)  

 Medlemsavgiften höjd med 35 kr, dock fortfarande reducerad avgift för nya medlemmar 

 Fortsatt arbete med hemsida och medlemsregister (Inlämnat en yrkan att det senare skall bli 

klart under 2014) 

Du kan läsa mer här om mötet http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2006/1och på Facebook 

kan du  bl.a.också hitta en bild på Helena! 

Studieresa till parningsstationen på Ven 2013-06-01    (Förändring från ursprungligt 

förslag har gjorts p gr a att färjan går fortfarande enligt tabell för vintertid den 1 juni! Med andra 

ord har Malmöbesöket fått utgå. 

Anmälan är bindande och görs till respektive ordförande senast den 29 april.                    

Ange påstigningsplats. Viktigt att komma i god tid! 

06.30 Avresa från Samarkand Växjö.  

06.45 Avresa Gottåsakrysset.  

07.00 Avresa Enerydakrysset.  

07.30 Avresa Älmhult. Ica/Maxi, Lidl (f.d).  

07.45 Avresa Delary (Macken f.d.)  

08.00 Avresa Traryd ”Tranan”.  

08.45 Fika med fralla hos Joel Svenssons Vaxfabrik. Besök i affären. 

10.10 Avresa från Joels till hamnen Landskrona. 

11.30 Båt över till Ven. 

12.00 

Ankomst Ven. Gruppen delas – en del till parningsstationen – 

en del till Nämndemannagården. Transport på traktor med 

vagn. Fika vid lämpligt tillfälle. 

15.00 Avresa från Ven till Landskrona. 

15.30 Sen lunch på Hotell Öresund i närheten av hamnen. 

16.45 Om tid medges: Besök på Landskronas koloniförening. 

21.00 Åter Växjö Samarkand. 

 

Kostnad: 600 kr/per person Sätts in på bankgiro: 829501-2135   senast den 23 maj. Skriv namn och 

märk med ”Studieresa”    Frågor?         Ring Leif Olofsson 070-6103435 

 

Hälsningar från styrelsen genom  

Karin Persson 

Tel 0372-550 04 Mobil 0730-651967  epost karin.persson@ljungby.nu 

Hemsida  http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/361/1/ 
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