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                               Cirkulär nr 6  2014  

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Medlemsregistret Det nya medlemsregistret gäller alltså nu, och alla skall för ett par 

dagar sedan ha fått inbetalningskort för medlemskapet i Biodlarna för 2015. På 

inbetalningskortet framgår avgiften till SBR, föreningen och distriktet. Var och en kan nu gå 

in och kontrollera sina kontaktuppgifter samt ändra eller lägga till. Spara ditt användarnamn 

och lösenord! För att få januari/februarinumret av Bitidningen, skall medlemsavgiften vara 

betald senast den 30 november. 

Länets bästa honung Återigen en trevlig dag med härligt väder ute på Kurrebo söndagen 

den 28 september med många besökande, både biodlare och andra intresserade. Tack alla 27 

som lämnade in bidrag till honungstävlingen. Tack också alla som besökte Kurrebo och 

röstade eller köpte lotter!! Stort grattis till segraren Arne Andersson Älmhultsortens bf , som 

fick 58 röster samt till andrepristagarna Birgitta Henriksson och Niclas Hellberg, båda 

Hästriket med vardera 46 röster! Graham Carter, Ljungbyortens bf lottades som vinnare till en 

Höö-parad drottning bland dem som lämnat in bidrag. I år hade vi ju inget föredrag. Ia 

Ahlsgård, PM&Vänner/ Bröd& Sovel bjöd i stället på smakprov på honung i bröd och bak. 

     Distriktsordförandekonferens. På ordförandekonferensen på Juddhultsgården i 

Göteryd lördagen den 18 oktober deltog 21 st. Tyvärr var inte alla föreningar representerade. 

Göteryd-Markaryds bf var värdar. Efter god morgonfika visade Björn Sjöstrand bilder och 

berättade på ett engagerande och trevligt sätt om Göteryd och dess historia. Varje deltagare 

fick presentera sig och berätta lite om sina uppgifter i föreningen. Vi fick sedan se lite bilder 

från året som gått och vad som uträttats av de beslut som togs vid förra 

ordförandekonferensen. Michaela Johnson, Hornsborg, Hamneda visade en liten film om 

LRF och deras arbete. Hon informerade också om LRF Sydost och om hur de kan hjälpa oss 

med t ex samarbete i bihälsofrågor, matmässor och marknader. Vår kontaktperson för ev 

projekt är Rose-Marie Winkvist men vi kan förstås även vända oss till Michaela. Efter en god 

lunch gavs information, som lämnats av Tatjana Blidovic på Länsstyrelsen Skåne och som 

hon vill skall vidarebefordras till våra medlemmar, nämligen  

 att nästa år skall alla biodlare anmäla sina uppställningsplatser till Länsstyrelsen i Skåne 

senast den 31/3 2015.  

 att föreningar bör lämna utrymme för bitillsynsmän att informera på något av sina möten 

om vilka regler som gäller vid flyttning av bin mellan församlingar, om anmälning om 

sjukdom, hur man förvarar tomma bikupor m m 

 att det finns mycket bra information om bisjukdomar, godkänd biodlare, lagstiftning m m 

på länsstyrelsen Skånes hemsida www.lansstyrelsen.se/skane/biodling (  

 att man kan nå Tatjana Blidovic Landsbygdsavdelningen per telefon 010-224 12 49 (OBS 

nytt nr) eller mail tatjana.blidovic@lansstyrelsen.se 

Var god vänd! 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/biodling
mailto:tatjana.blidovic@lansstyrelsen.se


Sedan redogjorde Leif Olofsson om det extra årsmötet i Norrköping, som han tillsammans 

med John Sollenberg deltagit i. Här klubbades bl.a. de nya stadgarna igenom och är nu 

gällande. Här hade man också informerat om Biodlarnas hus i Skänninge och om hur det skall 

finansieras, om Bitidningen och man önskade synpunkter på det nr som utgavs i samarbete 

med BF. Därefter lämnades en redogörelse om Länets bästa honung 2014.  Så var det dags för 

gruppdiskussioner under eftermiddagsfikat. Tidpunkten för ordförandekonferensen ansågs ok 

men bör kanske läggas en vecka senare, så att den inte sammanfaller med första 

älgjaktsveckan. Förslag på aktiviteter och föredrag: Martin Nehmann som har ett mycket brett 

register, Torbjörn Jacobsson från Tämta om propolis m m, Ingemar Fries (SLU) om friskt vax 

mm, Alexandra Vasques och Tobias Olofsson om deras forskning om mjölksyrebakterierna i 

honung. Även förslag om att i mindre grupper lära sig att bygga solvaxsmältare, 

visningskupor, delge praktiska tips mellan biodlare och föreningar mm. Ev Samordna till en 

resa till en biredskapsfabrik, t.ex.Töreboda. Visning ca 1,5h. Bihälsoansvariga bör träffas och 

utbyta erfarenheter ev i början på juli. Det bör också göras upp ett PM hur och vilka man 

skall delge vid utbrott av t ex amerikansk yngelröta. Förslag att bitillsynsmännen bör göra en 

obligatorisk uppdatering – få en legitimation. Det togs också upp om vikten av att alla lämnar 

in sin årsrapport. Utbildningen i föreningarna togs också upp. Kanske kan vi hjälpas åt i de 

små föreningarna. Flera ville prova Utbildningskupan, där yngelrum 1 med fem ramar är klart 

och kan beställas hos Maj-Britt Järnvall 0142-482002. Förslag att SBR borde ha ett 

rekommenderat pris på kurserna och att praktik bör ingå. Så tackade styrelsen Göteryd-

Markaryds bf för att de ställt upp och ordnat med en mycket trevlig dag samt tackade alla 

som kommit och bidragit på olika sätt! 

Kvällsföreläsning Måndagen den 3 november var det dags för information om 

Skattefrågor för biodlare i Skatteverkets lokal i Växjö. Marie Lander och Anna Svensson höll 

i denna kväll på ett bra och informativt sätt. 16 personer deltog. 

 

Godkänd biodlare. Lördagen den 8 november hölls kursen Godkänd Biodlare i Folkets 

hus, Alvesta. Som vanligt höll bihälsokonsulent Preben Kristiansen i kursen, och det blev en 

heldag fylld med intressant och viktig information om bisjukdomar m m. 30 personer deltog. 

 

Årsrapporten 2014 Hoppas att alla lämnat sin årsrapport till resp föreningsordförande! 

Skulle ha lämnats senast den 31 okt., men har du inte det, så ring din ordförande genast och 

delge rapport! Sammanställningen skickas från föreningarna till SBR senast den 5 december. 

Årsmöten Flera av er har kanske hållit sina årsmöten. Skall ju ske senast den 30 november. 

Kom ihåg att lämna in valrapporten till SBR, Mantorp senast den 5 december. Ev motioner 

måste lämnas till distriktet och senast den 10 december 2014. 

Resa Planeras i slutet av maj-början av juni 

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 13 januari 2015.  

Distriktets årsmöte 2015 äger rum söndagen den 8 februari på Ingelstadsgymnasiet. 

Inbjudan sänds ut till ombuden i så stor utsträckning som möjligt med epost.  

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/  

http://www.biodlarna.se/website1
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