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                               Cirkulär nr 5  2015 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Länets bästa honung och Kurrebo  Söndagen den 27 sept. var det alltså dags för 

Äpplets och honungens dag i Kurrebo. Som vanligt helt fantastiskt väder! Utsikten från Caféet 

ner mot sjön Åsnen är otroligt vacker, och sedan alla dessa dahlior i alla de färger! Kändes allt 

mycket vemodigt att veta att kommunen nu skall sälja detta och att det var sista gången som 

vi kunde genomföra vår gemensamma dag här.  

Jorge Zapico, lärare vid Linnéuniversitetet, Växjö, berättade vid två tillfällen om kollektivet 

Nybrukarna och hur de jobbar där samt gav också tips på lämpliga växter, om man vill odla 

sin egen mat. 161 röster lämnades in till honungstävlingen. Bertil Johansson, Braås segrade 

och fick 61 röster, tätt följd av Hardy Fransson, också Växjöortens Bf, med 59 röster. Tredje 

pris gick till Thomas Nolin, Hästrikets Bf. Grattis! Lotteriet gick bra, och dagen var mycket 

välbesökt.  

 

Ordförandekonferensen 2015 Lördagen den 17 oktober var 23 personer närvarande på 

ordförandekonferensen på Korrö.  Tre föreningar var tyvärr inte representerade. Efter god 

morgonfika såg vi tillbaka på året som gått och fann att mycket hade genomförts.  

 Viktigt inför årsmötena:  De nya stadgarna gäller!  Tänk också på att utse Bihälso- och 

Utbildningsansvarig!! www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/251/1/ 

 Distrikten kommer att få en viktig roll då det gäller utbildning av nya biodlare men 

skall också ansvara för att det finns fortsättningsmöjligheter, ev i samverkan med 

närliggande distrikt. 

 Studieförbundet Vuxenskolan ordnar kurser i föreningsarbete: Föreningskompassen. 

Ett bra sätt att utveckla en förening. 

Sedan var det föreningarnas tur att berätta om sin verksamhet samt framföra synpunkter. 

Många var missnöjda med det nya medlemsregistret. Styrelsen skall göra en skrivelse till 

riksförbundet. Hästrikets Bf berättade att Kurrebo skall säljas och en ny plats måste utses för 

Länets bästa honung. Dessa hade också god erfarenhet av att ha en tvådagarskurs i biodling. 

Många hade erfarenhet av att visningskupor är ett mycket bra sätt när man vill nå ut till 

allmänheten. Viktigt att ha flera medlemsträffar under året. Underlättar förstås om man har en 

Föreningsbigård. Efter en god middag var det dags för information om Korrö men också lite 

om Hästriket.Större delen av eftermiddagen ägnades åt det stora utbrottet av amerikansk 

yngelröta. Thomas Karlsson berättade om sitt arbete som bitillsyningsman. Påpekade vikten 

av att man rapporterar biinnehav. Visade också hur man kan gå in på Länsstyrelsens hemsida 

och få med koordinaterna på uppställningsplatserna. Detta gäller om man inte rapporterat 

innehav. www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/ skall 

kontakta Tatjana Blidovic om det även finns möjlighet för övriga att gå in och rapportera 

koordinaterna. Underlättar ju för bitillsyningsmännen. Torbjörn S Eriksson berättade också 
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om Länsstyrelsens tankar inför framtiden. Ämnet tas upp igen på årsmötet. Sist tackade 

styrelsen Hästrikets Bf för att de ordnat en mycket trevlig dag på Korrö.  

Årsmöten Föreningarnas årsmöten skall hållas under november månad.  I år har nödvändiga 

dokument skickats ut från SBR på lite olika sätt beroende på om kontaktpersonen har epost 

och inloggningsuppgifter eller inte. Hoppas att allt har löst sig. Annars kontakta Maj-Britt 

Järnvall tel. 0142-482002 eller maj-britt.jarnvall@biodlarna.se. OBS! När det gäller antalet 

ombud till distriktet, har vi i Kronoberg 1 ombud per påbörjat 10-tal!! Glöm inte att utse en 

utbildningsansvarig och en bihälsoansvarig, som kan vara kontaktpersoner i era föreningar. 

Valrapporterna skall vara inlämnade senast den 1 december.  

Årsrapporten 2015 Blankett finns i nr 9 av Bitidningen och lämnas till resp. ordförande, 

som sedan rapporterar till SBR senast den 1 december. Lämna även om du inte haft några bin 

eller inte fått någon honung detta år. Tänk om vi kan bli riktigt bra på att rapportera!! 

Medlemsregistret Viktigt att varje medlem går in och ser över sina uppgifter, så att de är 

uppdaterade. Har du några frågor går det bra att kontakta Annette på tfn 0142-482003 eller 

mig, så skall vi försöka hjälpa till. SBR skickar ut avier för medlemskap per post till alla 

medlemmar. För ett förnyat medlemskap och för att få januarinumret av Bitidningen skall 

betalningen vara inbetald senast den 30 november 2015. 

Distriktets årsmöte  är planerat till söndagen den 7 februari 2016. 

Vårupptakten 2016 Då Beecome är i Malmö 11-13 mars kommer vi att ha vårupptakten 
lördagen den 19 mars.  

100-årsjubiléet Tyvärr hann vi inte ta upp om detta på ordförandekonferensen. Preliminärt 

datum är den 19 juni. Tag upp detta också som en punkt på årsmötet! Lämna bidrag, ett från 

varje förening, längre eller kortare, där ni berättar om er förening och dess arbete under de 

senaste 50 åren. Gärna med lite foton!! Vi behöver få dessa bidrag senast november månad!! 

Vi tar med tacksamhet emot tips och idéer till vad vi kan ha på programmet denna dag!  

Studieresa 2016 Vi planerar även i år en gemensam resa. Denna gång har vi tänkt oss till 

Skänninge med omnejd. Markera in lördagen den 28 maj. Men detta är bara preliminärt än så 

länge!! 

Broschyrer Tänk på att förnya era broschyrer, så att där inte står Mantorp och dyl.! Finns 

att beställa i Bibutiken eller via Maj-Britt 0142 -  48 20 02. Foldern Bli biodlare-Egen honung 

guld värd är gratis upp till 20 ex. Sedan får man betala 1 kr/st. 

Nästa styrelsemöte är den 11 januari 2016 

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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