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                               Cirkulär nr 5  2014 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Medlemsregistret Har den stora glädjen att meddela att vi har fått vår 500:e medlem! Grattis 

till Sofia Belin i Alvesta-Moheda Bf!! Just nu är vi 501 st! Bra jobbat ute i våra föreningar! Utan 

ert engagemang hade detta inte varit möjligt!   

Fr o m i oktober gäller det nya medlemsregistret och då kommer vi alla att få nya 

medlemsnummer. Nya medlemmar kan registrera sig på SBR:s hemsida under medlemsservice. 

Kan också meddela att SBR fått sin 11000:e medlem! Kul! 

 

 

Länets bästa honung Så är det åter dags för honungstävlingen! Bidrag lämnas till resp. 

föreningsordförande senast den lördagen 20 september. Juryn väljer som vanligt ut de tre bästa 

av dem som fått full poäng. Dessa går vidare till finalen på Äpplets och honungens dag i Kurrebo, 

Urshult söndagen den 28 september. Finalisterna är då underrättade. En Höö-parad drottning 

utlottas bland alla godkända inlämnade bidrag. Bifogar tävlingsreglerna. Vid frågor kontakta 

Hardy Fransson fransson.hardy@telia.com  073-2153530  

Lite från programmet i Kurrebo som pågår kl. 12-16: Förutom framröstning av Kronobergs bästa 

och godaste honung blir det försäljning av frukt, honung m m, äppelutställning, äppelkaketävling 

samt honung och äpple i mat och bak (Ia Ahlsgård, PM&Vänner/ Bröd& Sovel.). Man kan också 

plocka vackra dahliebuketter och/eller gräva upp dahlieknölar och till en liten kostnad ta med sig 

hem!! Caféet säljer hembakat. Prisutdelningar kl. 15.30. Detta är ett samarbete med Kurrebo. 

Varmt välkomna! 

Distriktsordförandekonferens. Vår egen ordförandekonferens äger rum lördagen den 18 

okt. 2014. Den kommer i år att äga rum på Juddhultsgården, Göteryd. Dit inbjuds föreningarnas 

ordförande och ytterligare en funktionär kl. 09.30 – ca 15.30. (Vi startar fr. kl. 09.00 med fika!) 

Varje förening får berätta lite om året som gått samt framföra önskemål. Tänk igenom och ha gärna 

med förslag på föredrag m m. Vi gör också en uppföljning av förra årets konferens samt ger aktuell 

information från SBR och distriktet. Då även i år amerikansk yngelröta har konstaterats i distriktet, 

blir bitillsyn en programpunkt, som Torbjörn Suenson Eriksson håller i. LRF sydost kommer också 

och informerar om sin verksamhet. I år är det alltså Göteryd/Markaryds- bygden, som vi skall lära 

känna lite mer. Anmälan senast den 10 oktober. Kostnad: 150 kr/person. Reseersättning se 

inbjudan. Bifogar mer ingående inbjudan. Välkomna! 

                                   

                                                   Var god vänd! 

http://www.kurrebo.se/sv/evenemang/details/25-aepplets-och-honungens-dag.html
mailto:fransson.hardy@telia.com


Skolinformation Har ni haft skolinformation under det här året? Blankett/ansökan bifogas och 

inlämnas till Monica R Aspegren senast den 30 september 2014. Har du frågor kontakta Monica 

070-3276075 monikaaspegren@hotmail.com  

Kvällsföreläsning Skattefrågor kommer ev att anordnas i oktober. Väntar på svar från 

Skatteverket. Kan berätta att Jönköpingsdistriktet har en träff i Skatteverkets lokaler, Värnamo 

torsdagen den 18 september kl. 18.30-21. Anmälan senast sönd. 14 sept. till Sture Käll 0738-

345016 eller sture.kall@telia.com. 

Extra årsmöte SBR hålls i Norrköping lörd. d. 11 okt. Program: De nya stadgarna samt ev lite 

om Bee for ever. 

Godkänd biodlare. Enligt önskemål kommer kursen Godkänd Biodlare att hållas i Folkets hus, 

Alvesta lördagen den 8 november 2014 kl. 9-18. Den förra var april 2012. Man behöver inte gå den 

på nytt för att vara Godkänd biodlare, men det är ju inte fel att uppdatera!!För att bli Godkänd 

biodlare måste du ha bedrivit biodling i minst 3 år. Det är Preben Kristiansen som är kursledare. 

För ytterligare information kontakta Bertil Johansson, 070-6620546 eller 

bertil.bryggeriet@tele2.com. Bertil tar också emot anmälan senast den 2 nov. Kursavgift 250 

kr/person inkl. fm och em-fika samt lunch. 

 

 

Årsrapporten 2014 Glöm inte att lämna in årsrapporten till resp föreningsordförande senast 

den 31/10 2014!! Även om du inte längre är aktiv biodlare!! Blankett finns i Bitidningen nr 9. 

Visst kan vi bli ännu bättre på att rapportera? Läs på blanketten varför det är så viktigt att du 

lämnar in!!  

Lite övrig info: 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 28 oktober 2014. 

Årsmöten i föreningarna skall hållas senast den 30 november. Ordförandena kommer att erhålla 

info inom de närmaste dagarna samt medlemsförteckningar. 

Distriktets årsmöte 2015 planeras till söndagen den 8 februari. 

Önskar er en riktigt skön höst efter en helt otroligt lång och fin sommar med mycket honung i 

kuporna!! 

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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