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                               Cirkulär nr 5  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Länets bästa honung och Korrö.  Honungens och äpplets dag hölls alltså i år för första gången 

på Korrö. Det var en vecka senare än vanligt, alltså söndagen den 2 oktober. Tyvärr var vädrets 

makter inte riktigt med oss. Lite kyligt och regnet hängde i luften. Dock kunde vi vara utomhus 

fram till själva avslutningen, som fick hållas på Logen. Här höll också trädgårdsmästare Bo 

Lindahl, Teckomatorp, vid två tillfällen föredrag om Binas roll i frukt- och bärodling. Vi fick 

även många tips om ympning och beskärning.  

102 röster lämnades in till honungstävlingen. Kenneth Karlsson, Tingsryd, fick flest röster. 37 st. 

Detta var hans tredje inteckning i tennfatet, vilket innebär att han får behålla den! Grattis, 

Kenneth! Andra pris gick till Ellinor Heim, Linneryd (34 röster) och på tredje plats kom Birgitta 

Karlsson, Tingsryd (31 röster). Med andra ord, en jämn fight, och grattis Hästrikets Bf!! Alla 

finalisterna var ju detta år från denna aktiva förening! Nytt för i år var att vinnaren också fick ett 

presentkort, som innehöll en trerätters supé för två personer på Korrö. Totalt hade 46 biodlare 

lämnat in honung till tävlingen. Bland alla inlämnade godkända bidrag utlottades en Höö-parad 

drottning, vilken vanns av Anton Nyberg, Väckelsång.  

Även i år var det en äppelkaketävling. Årets Äppelkaka på Korrö 2017 vanns av Ros-Marie 

Andersson, Kroksjöbro. Denna äppelkaka kommer att säljas på Korrö nästa år! Andra resp. tredje 

pris gick till Helmer Svensson, Ingelstad och Ellinor Heim Linneryd.  

Jenny och Agne från Asa och Ormesberga värmde med att sjunga och spela för oss.  

Som vanligt kunde man köpa honung, äpplen, marmelad mm. Lotter såldes, och trots vädret var 

det många besökare, ca 300 personer. 
 

Ordförandekonferensen 2016 Lördagen den 22 oktober var 19 personer från 9 

lokalföreningar närvarande på ordförandekonferensen på Vidinge gård, Älghult. På vägen dit 

fick vi se säsongens första snö! Efter god morgonfika och en kort presentation av varandra 

berättade Peter Overdick om Uppvidinges historia och om Älghults biodlarmuseum samt visade 

bilder därtill. Efter en kort bensträckare såg vi tillbaka på året som gått. En stor del av det vi 

bestämde ifjol har genomförts. Bertil Johansson och Monika Richter Aspegren redogjorde för 

träffarna i Skänninge om Bihälsa resp Säker honung. Bertil berättade också om 

ordförandekonferensen i Skänninge. Efter en mycket god middag samlades man gruppvis för att 

berätta, ge tips och diskutera arbetet i föreningarna. Viktiga punkter från dagen: 

• Varje förening bör inkomma med förslag på personer till valberedningen. 

• Om man behöver hjälp med styrelsearbetet- kontakta Jenny Herz Vuxenskolan, Älmhult 

• Distriktet kommer att inbjuda lokalföreningarnas bihälsoansvariga samt bitillsynsmännen 

till en kurs i Bihälsa efter jul.  

• Förslag att Honungens & Äpplets dag hålls på Korrö även 2017 men tidigare: 24 sept. 

• Upplägget inför Länets bästa honung diskuterades. Alla föreningar bör vara 

representerade. 

• Bättre samarbete mellan lokalföreningarna är önskvärt t ex när det gäller utbildning av 

nya biodlare.  

• Viktigt att vi bemöter alla biodlare lika, vilken kuptyp man än använder! Bina och 

skötseln av dessa (t ex behandling mot varroa) är huvudsaken! 

• Viktigt att vi läser och följer de nya stadgarna från 2014! 
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• Reglerna för etikettsbeställning diskuterades 

Sist tackade styrelsen Uppvidinge Bf för att de ordnat en mycket trevlig dag på Vidinge gård.  

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. Dokumenten finns under www.biodlarna.se/årsmöte. Annars 

kontakta tel. 0142-482000 eller sbr@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. Nu 

även en kvalitetsansvarig! Valrapporterna skall vara inlämnade senast den 1 december. Glöm 

heller inte skrivelsen från valberedningen! Förslag ska inlämnas till Göran Wass valberedningen 

senast den 24 november! Lycka till med era årsmöten!! 

Årsrapporten 2016 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 SBR skickar ut avier för medlemskap per post till alla medlemmar. Här 

står inloggningsuppgifter och lösenord. Viktigt att varje medlem nu går in och ser över sina 

uppgifter, så att de är uppdaterade! Har du några frågor kontakta Annette på tfn 0142-482003 

eller mig, så skall vi försöka hjälpa till. För ett förnyat medlemskap och för att få januarinumret 

av Bitidningen skall betalningen vara inbetald senast den 30 november 2016. 

Distriktets årsmöte är förlagt till Naturbruksgymnasiet i Ingelstad söndagen den 5 februari 

2017. Ev motioner ska vara insända senast den 10 december 2016. 

Vårupptakten 2017 är planerad till lördagen den 18 mars 2017. Mer info kommer. 

Studieresa 2017 Då antalet deltagare var för lågt 2016, bör vi kanske förlägga den i augusti 

månad? Tag gärna upp detta på årsmötet och lämna synpunkter till distriktsstyrelsen! 

Medlemsundersökningen Glöm inte att besvara SBR:s medlemsenkät senast den 9 nov! 

Skrivelsen från biodlingskommittén Bifogar denna skrivelse där man får mallar som kan 

användas för skrivelser i föreningarna, kan justeras med namn och datum och skickas till 

respektive kommun. Ni är naturligtvis fria att använda förslagen och att ändra i skrivelserna, 

stryka eller lägga till text. Kanske något att ta upp på årsmötet!? 

Nästa styrelsemöte i distriktet är den 9 januari 2017 

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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