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                               Cirkulär nr 6  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg . 

Årsmöten Förhoppningsvis har årsmötena gått bra. Finner dock att flera föreningar inte har 

rapporterat in förtroendevalda i Membit eller skickat in till SBR! Likaså sammanställningen av 

årsrapporterna. Om ni inte gjort det, gör det snarast !!  Det verkar vara vissa svårigheter att finna 

nya styrelseledamöter. Gäller inte bara biodlarföreningar. Inte fel att kontakta SV, t ex Jenny 

Herz i Älmhult, och ha en kurs i föreningslära och om hur man kan locka till sig fler till 

styrelsen! Ett par föreningar har riktigt stora svårigheter. Hoppas att det löser sig inom det 

snaraste. Kanske genom att gå upp i en annan förening. Om det behövs, så tag kontakt med 

någon i distriktets styrelse, så skall vi försöka hjälpa till. 

Medlemsregistret Hoppas att ni har uppdaterat era uppgifter, så att email-adresser och 

telefonnummer är aktuella. Var snäll och skriv in ditt födelseår i Membit, om det inte redan finns 

där. Har betydelse då man gör vissa undersökningar och förfrågningar. Än en gång: Om du 

tycker det är svårt att föra in det själv, så tag kontakt med Annette Irebro på tel 0142-482003 

eller med mig. 

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

2017. Start kl. 09.30 med fm-fika. Kl 10.00 börjar årsmötesförhandlingarna. Lunch serveras kl 

12. Efter lunchen kl 13 kommer Richard Johansson, Lyckeby, att berätta om projektet med VSH-

bin och om hur det skall genomföras. Det blir också lite allmän info från SBR och SV. Dagen 

avslutas med em-fika. Kostnad för dagen är 200 kr per anmält ombud. Då vi önskar ha så liten 

kontanthantering som möjligt, är vi tacksamma om resp förening betalar in på bg 5846-0056 

Kronobergs läns Biodlareförbund, när alla anmälningar har kommit in eller senast 2017-01-20. 

Även i år skickar vi ut inbjudan till årsmötet via email till ombuden m fl. Viktigt att ni besvarar, 

så att vi vet att ni fått meddelandet!! Det behövs bara ett Tack för inbjudan eller OK, jag har fått! 

Vid förhinder, berätta detta så fort som möjligt för din förening, så att ni kan ta in en reserv i 

stället. Hoppas att vi ses på årsmötet! Även icke ombud är ju välkomna! 

 

Vårupptakten 2017 är planerad till lördagen den 18 mars 2017. Programmet är under 

planering. 

Studieresa 2017 Även den är i planeringsstadiet. Vi gör nämligen ett nytt försök med fjolårets 

resa som grund med en del förändringar. Bl a förlägger vi den i augusti månad i stället och 

hoppas då att vi blir så många att vi kan genomföra den.  

Utbildning av nya biodlare Bästa sättet att få nya medlemmar till sin förening är absolut att 

ordna bikurser! Intresset för biodling är stort. Behöver ni en ny cirkelledare? Under våren 

kommer det att ordnas kurser för blivande cirkelledare. Klart är än så länge 

Behörighets/Nybörjarutbildning i Skara den 29 januari och i Lerum den 4 februari.  



Fortsättningsutbildning för de som gått behörighetsutbildningen är i Vänersborg den 12 februari, 

Borås den 18 februari, Skara den 19 februari och Falkenberg den 4 mars 2017. Vid 

behörighetskursen får man information om SBR:s studiematerial Mina första år som biodlare. 

Magnus Ljung, SLU, Skara, ger råd och tips om vad man bör tänka på som studieledare. Man får 

här också info från SV och SBR. Vid fortsättningsutbildningen medverkar även här Magnus 

Ljung men här skall cirkelledarna vara mer aktiva och arbeta med specifika situationer i 

cirkelledarrollen. 

Bihälsa Detta ämne ämne ligger överst när det gäller SBR:s medlemsenkät. Under 2017 

kommer distriktets bihälsoansvariga + bitillsynsmännen att kallas till en träff, så att vi kan ordna 

kurser i detta ämne på ett flertal platser i länet. 

Jubileumshäftet 1916-2016 Här kan man läsa om distriktets historia. ”Ett måste” för alla 

biodlare i Kronoberg!!? Pris 60 kr. Hör av er till mig, till någon annan i styrelsen eller till SV. 

Kommer också att finnas till försäljning på distriktets aktiviteter. 

Riksförbundsmötet 2017 är förlagt till Hässleholm den 22-23 april. 

Nästa styrelsemöte i distriktet är den 9 januari 2017 

 

Vi i styrelsen vill tacka så mycket för jubileumsåret  

och önskar er alla en riktigt God och Fridfull Jul  

samt ett Gott och Lyckosamt Biår 2017  

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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