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Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg

Årsmötet 2015    60 ombud och medlemmar besökte årsmötet den 8 februari i Ingelstad. 
Årsmötesförhandlingarna leddes av Ulf Björnsson. Det var premiär för de nya stadgarna, 
vilket bland annat innebär att det inte längre finns några suppleanter i styrelsen.  Då vi redan 
haft suppleanterna med på styrelsemötena, innebär detta ingen större förändring. 
Medlemsavgiften för 2016 höjdes med 10 kr. Hardy Fransson avtackades för ett långt och gott
arbete inom distriktet. Styrelsen består nu alltså av Karin Persson, Monika Richter Aspegren, 
Helena Fransson, Leif Olofsson, John Sollenberg, Bertil Johansson, Sten-Åke Bergstrand, Ulf 
Fransson och nyinvalde Michael Johansson. Torbjörn S Eriksson blev invald i valberedningen
efter Uno Andersson.  Efter lunch berättade Lars Hellander, SBR, för oss om Nya utmaningar 
för biodlingen, hot och möjligheter. 

Vårupptakten 2014. Lördagen den 14 mars kl. 10-ca 15.30 är det dags för 
vårupptakten i Folkets hus, Alvesta.  Fika serveras från kl. 09.30. På fm berättar Bert 
Thrybom, Smögen, om Genetik för drottningodlare samt om VSH-bin och varroa. Efter lunch 
kommer Martin Nehmann, Yxkullsund, och berättar om Binas kommunikation. Martin tar i 
förväg tacksamt emot frågor om bin. Skriv dessa till martin.nehmann@telia.com, så besvarar 
han dem på detta möte. Vi bjuder på lunch och fika. Anmälan sker via Kalendern på 
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg eller tel.  010-223 73 32 senast den 
9 mars. Varmt välkommen! Bifogar inbjudan.

                                        

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

Medlemsregistret Viktigt att var och en kontrollerar sina kontaktuppgifter. Användarnamn
och lösenord finns på pappret, som skickades ut med inbetalningsavin i höstas. Än så länge 
kan inte en kontaktman i varje förening gå in och ändra, men har du av någon anledning 
tappat bort ditt lösenord, tag kontakt med din ordförande eller till mig 
karin.persson@ljungby.nu, så skall vi hjälpa till att aktualisera. Vid årsmötet fick varje 
förening en aktuell lista över sina medlemmar. Ett av våra mål är ju att få nya medlemmar 
men också att behålla de ”gamla”. Viktigt att vi tar kontakt med dem som inte betalt och 
utreda orsaken. Man kanske bara har glömt? Viktigt också att vi redogör för medlemsnyttan! 

Riksförbundsmötet 2015 Årets RFM blir på Sundbyholms slott, Eskilstuna den 18-19 
april. Anmälningsblankett kommer i Bitidningen, om ni vill delta. Ombud är i år Monica R 
Aspegren och Karin Persson. Reserver är Ulf Fransson och Sten-Åke Bergstrand. 

Var god vänd!                                                             
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Samarbete mellan distrikten Den 22 januari hade distriktsordförandena i Jönköping, 
Södra Kalmar, Blekinge och Kronoberg en träff i Växjö med LRF Sydost och mötet leddes av 
Lotta Fabricius Kristiansen.  Även Norra Kalmar önskar delta. Här gjordes upp förslag till ett 
nytt biodlingsprojekt 2016-2020. Bifogar föreslagna aktivitetspunkter. Tag upp detta på 
styrelsemöten i föreningarna. Tacksam om ni så fort som möjligt skickar in förslag och 
synpunkter på vilka kurser o dyl som ni tycker bör ingå här. Medel kommer att sökas i nya 
landsbygdsprogrammet.

Bihälsa Södra Kalmar har inbjudit oss till ett föredrag med Lotta Fabricius Kristiansen 
lördagen den 11 april på Stabygården, Högsby eller söndagen den 12 april (plats meddelas 
senare ev Kalmar eller Nybro) Tid kl. 09.30-16.00 vid båda tillfällena. Hon kommer att 
berätta om Bihälsa i stort men specifikt om Amerikansk yngelröta, då det varit problem i 
området under flera år. Även vi har ju drabbats i vårt distrikt. Mer information kommer 
senare.

Anmälan om uppställningsplatser för bin. Kom ihåg att anmäla senast den den 31/3
till Länsstyrelsen i Skåne. I år gäller det alla biodlare. Se mer 
www.lansstyrelsen.se/skane/biodling. Här finns också blankett att ladda ned. Tatjana Blidovic 
önskar också att vi bjuder in bitillsynsmännen/kvinnorna  till någon av våra föreningsträffar.

Mer bihälsa Föreningen Svensk Buckfastavel har sitt årsmöte på Ljungby Motell söndagen
den 29 mars. Då hälsar de biodlare och övriga välkomna till en föreläsning om olika slags 
bisjukdomar i ett bisamhälle och dess påverkan för samhällets utveckling, fortlevnad och 
överlevnad. Tonvikten läggs på varroakvalstrets inverkan. Föreläsare: Preben Kristiansen. Tid:
Kl. 13.00- ca 15.00. Anmälan till jonssonolle@hotmail.com  Bifogar inbjudan.

Studieresa  30 maj 2015  Årets bussresa planeras till Högsbybiodlarna i närheten av 
Kalmar. Vi besöker deras föreningsbigård.  De har honunghanteringsrum, en mycket aktiv 
drottningodlingskommitté m.m. Storbiodlaren, tillika yrkesbiodlaren Anders Wizping från 
Läckeby har lovat att ta emot oss. Vi planerar även att besöka Hauges miljöglas. Han 
omformar engångsglas till bruksglas. Där finns också möjlighet att inhandla glas. I mån av tid
vill vi besöka Korrö hantverksby med anor från medeltiden. Budgeterat pris: ca 600:- / 
deltagare inkl. fm. fika, lunch och em. fika. Priset kan ev. justeras upp c:a 50:- om 
kostnaderna skulle stiga.  Reserutt är fortfarande preliminär men start utgår från Älmhult – 
Liatorp- Eneryda-Växjö … vidare upptagning utmed vägen till Kalmar. Återkommer med 
närmare info. 

Mat 10-12 september För femte året arrangeras ett stort nationellt matevenemang i 
Växjö, som är årets Matlandethuvudstad. Här är tanken att vi skall medverka med en eller 
flera 1-1,5  timmes seminarieföreläsningar. Mer info på www.matsmaland.se . Förra årets 
program finns på www.mat2014.se  Intresserad? Hör av er! Anmälan senast den 1 april. 
Bifogar info.

Biodlarna Kronoberg 100 år 2016. Vi behöver hjälp med att förbereda detta. 
Intresserad? Hör av dig till någon av oss i styrelsen.

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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