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                       Cirkulär nr 6  2013 

 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 
 

Distriktsordförandekonferensen gick av stapeln den 12 oktober i Växjö. Alla distrikt var 

närvarande förutom Örebro, Västernorrland och Norrbotten. Vad som avhandlades där: Se Maritas 

brev, som jag skickat ut tidigare, men också bifogar igen. Riksförbundets årsmöte kommer alltså att 

ske i Växjö den 4-5 april 2014 och föregås av seminariet ”Allt om bin”.  

 

Vår ordförandekonferens genomfördes lördagen den 19 oktober i  Agunnaryds Bygdegård. Två 

föreningar var inte närvarande, Alvesta/Moheda samt Vittaryds bf.  

Här följer några punkter om vad som togs upp. 

 Diskussion kring vad en honungsburk kostar. Ordförande i respektive förening fick med sig 

att ta upp detta som en punkt på respektive årsmöte. Alla måste jobba för att få en fin 

honung med god kvalitet. 

 30/10 Filmen ”inte bara honung” visas i Skruv, film i glasriket. Älmhults bf kommer att visa 

filmen för sina medlemmar i början på februari 2014. Ordförande i föreningarna fick i 

uppdrag att fråga på sina årsmöten om intresse finns för att se filmen på ex Palladium i 

Växjö med efterföljande diskussion. 

 Önskemål att ordna en kurs vad gäller propolis, pollen eller pollenhantering. Skattefrågor. 

 Länets bästa honung 2013: 19 inlämnade bidrag (33 2012). Vattenhalt 17,2 % (medelvärde). 

Poängavdrag för konsistens och partiklar i honungen 22,9 % (medelvärde). Beräknad 

nettovikt: 47 % av bidragen var under 700g. Medelvärde: 695g. Reglerna säger att för en 

700g burk är minimigränsen 685g.   

 Förslag på att Kronobergs läns biodlarförening skall fördela ett antal broschyrer ”Häng med 

in i bikupan” till lokalföreningarna.  

 Förslag på studieresa 2014: Nordbi på Lurö: Biodlarbesök Kalmar/Västervik.  

 Bitidningen: Hur vill vi ha den? Antal? Hur få ner kostnaderna?  m.m. Bör tas upp i 

föreningarna. 

 Olika förslag på hur anmälan av biinnehav skall göras: Till länsstyrelsen, till 

bitillsyningsmannen, till SBR.  Avanmälan viktig. 

 Distriktets uppgift: Huvudsamordnare för kurser. Informera vad som händer i de olika 

föreningarna och distrikten. 

En givande dag där vi också fick möjlighet att lära oss lite om Agunnaryd och om IKÉAs historia. 

Tack, Agunnaryd Bf! 

 

Påminner om 

 att medlemsavgiften 2014 måste betalas senast den 30 november! Betalas den in senare 

får man inte automatiskt jan/febr-numret av Bitidningen! Nästa nr blir marsnumret. 

 

 att distriktets årsmöte blir i Ingelstad söndagen den 9 febr. 2014 

 

 att har ni haft skolinformation skall blankett skickas in senast 30 november. Blankett finns 

på hemsidan. Frågor? Kontakta Uno Andersson 0372-40584, 070-2974034 

uno.and@hotmail.com 

 

V.g.v                                                       

mailto:uno.and@hotmail.com


 föreläsningen Från bikupa till honungsburk kl 09.30-16.00 med Christina Kobel:   

16 nov på Ingelstadsgymnasiet.  

17 nov på Flottiljvägen 18, Kalmar. 

 Lunch och fika 200 kr. Bindande anmälan senast den 10 nov. Ring tel. 0480-156 70 eller 

skicka med epost ditt namn, adress, tel nr till info.h@hushallningssallskapet.se . Det går 

också bra att ringa till mig 0730-651967. (Jag kommer att närvara i Kalmar på söndagen, om 

någon vill samåka) 

 
 

. 

 utbildnings Kick Off i Alvesta kl. 09.30 till 16.00, där SBR tillsammans med SV kommer att 

presentera den nya utbildningsstegen kring biodling. Du som är eller vill bli 

cirkel/kursledare är varmt välkommen! Här får du möjlighet att påverka, träffa andra i 

samma roll och även ta del av ett antal pedagogiska tips. 

 Kostnad 100 kr /deltagare för fika och mat. Reseersättning utgår. Anmälan senast 12 nov 

till SBR:s kansli tel. 0142-48200 eller Anmäl dig via: webanmälan här;  

            Anmälan är bindande. Mer info finns också i Bitidningen nr 4 och nr 11/12. 

            Frågor: kontakta Utvecklingskonsulent Peder Lilja på Sveriges Biodlares Riksförbund  

             e-post: peder.lilja@biodlarna.se , telefon: 0142 – 48 20 05 

             

                                      

 
Hälsningar från styrelsen 

genom 

Karin Persson 

 

 

 
Tel 0372-55004  Mobil 0730-651967  epost karin.persson@ljungby.nu   

 Hemsida  http://www.biodlarnakronoberg.se 
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