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                               Cirkulär nr 1  2014 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Hedersutmärkelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Påminner om att det är hög tid att ansöka om hedersutmärkelser och förtjänsttecken! Visst har vi 

några att dela ut i vårt distrikt? Ansökan ska vara SBR tillhanda 2 månader innan utdelandet. Bifogar 

information samt ansökningsblankett! Riksförbundsmötet är 4-5 april 2014 i Växjö.  

Nytt medlemsregister                                                                                                                       
Sänder med information om det nya medlemsregistret, som är helt webbaserat.. Fr o m 1 febr. kan 

nya medlemmar gå in och registrera sig där. Gamla uppgifter förs in efter hand. Läs mer på bilagan. 

Årsmöte 2014                                                                                                          
Söndag  den 9 februari är det dags för årsmöte på Ingelstadsgymnasiet. Fm kaffe serveras kl. 

09.30. Kl. 10 sedvanliga årsmötesförhandlingar, som följs av lunch kl 12. Därefter kommer Ingemar 

Wahlström ,Fågelmara, och berättar om Kvalitéer i biodlingen. Em-fika samt avslutning kl. 14.30. 

Kostnad för fm-kaffe, lunch och em-fika 150 kr. Ombud har kallats genom brev/epost. Tänk på att 

övriga medlemmar och andra intresserade också är varmt välkomna! Dock viktigt att anmälan, som 

är obligatorisk, görs genom resp föreningsordförande, som i sin tur meddelar mig senast den 1 febr.  

Välkomna! Bifogar inbjudan. 

                                              

Kronobergsarkivet 

Tag gärna med till årsmötet föreningshandlingar såsom protokoll, verksamhetsberättelser, resultat- 

och balansräkningar och annat som beskriver verksamheten i föreningen, så vidarebefordrar vi dem 

till Kronobergsarkivet. 

  

Vårupptakten 2014 

Lördagen den 15 mars kl. 10-15.30 (Fika fr 9.30) blir det upptaktsmöte i  Föreningslokalen, 

Grimslöv med Bengt Nihlgård, Höör och Pasaga Ramic, Örebro. Personlig inbjudan skickas ut av 

länsstyrelsen till alla medlemmar i Kronoberg.   

   

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU genom Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Kvällsträffar                                                                                                                

Det planeras för två kvällsföreläsningar, en i västra en i östra delen, där skatteverket redogör för 

vilka regler som gäller vid hobbybiodling, företag.  

  



Studieresa                                                                                                                      
En resa planeras till bl.a. Visingsö, där parningsstationen skall besökas. På vägen hem gör vi ett 

stopp på Brunstorps gård, där det finns fruktträdsgenbank, föreningsbigård mm. Datum för resan blir 

lördagen den 24 maj.  

På G                                                                                                                                                    

Här kan ni berätta om ni har något på gång i er förening.  

Ljungbyorten börjar en nybörjarkurs i biodling den 28 januari på Vuxenskolan i Ljungby. Vi möter 

också upp på biblioteket i Lidhult torsdagen den 23 jan kl. 16-18.30, där det förhoppningsvis blir lite 

”bisurr”, även om vi inte har några levande bin där!                                                                          

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/ 

 

 

Nästa cirkulär kommer i månadsskiftet febr/mars.        
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