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                               Cirkulär nr 2  2014 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Årsmötet 2014    Årsmötet den 9 februari 2014 var välbesökt med 68 ombud och 

medlemmar. Ulf Björnsson ledde årsmötesförhandlingarna. Uno Andersson och Curt Eklund 

avtackades för gott arbete inom distriktet. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Sten-Åke 

Bergstrand och Ulf Fransson. Yngve Magnusson lämnade valberedningen efter många år och i 

hans ställe invaldes Thomas Karlsson.  Efter lunch berättade Ingmar Wahlström om olika kvalitéer 

inom biodlingen och lite om SBR:s tankar och idéer inför framtiden. 

Vårupptakten 2014. Varmt välkommen lördagen den 15 mars kl. 10-15.30 till 

Föreningslokalen i Grimslöv!  Fika serveras från kl. 09.30. På fm berättar Bengt Nihlgård om 

”Binas betydelse och miljöpåverkan”. Efter lunch kommer Pasaga Ramic att berätta om ”Hur kan 

man nyttja bin?- drottningodling, nya bisamhällen, biprodukter, apiterapi mm.”  Vi bjuder på lunch 

och fika. Personlig inbjudan har skickats ut till alla medlemmar i Kronoberg. Anmälan sker via 

Kalendern på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg eller tel. 010-223 73 03 

senast den 12 mars.  

                                         

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

 

Riksförbundsmötet 2014 i Växjö   Så har vi i år RFM på hemmaplan 5-6 april! Nämligen 

Växjö Konserthus. Under lördagsförmiddagen hålls en seminariedel - "Allt om bin" - med föredrag 

om bin och biodling av prof Riccardo Bommarco (start 10.00): 

1) Odlade och vilda bin som pollinatörer av jordbruksgrödor. 

2) Hur påverkar neonikotinoiderna våra bin? 

Själva årsmötet börjar kl. 14.00 den 5 april och beräknas avslutas kl. 12.00 den 6 april.   

Deltagande i Riksförbundsmötet är öppet för alla som är medlemmar i SBR. Till seminariet "Allt 

om bin" är även icke medlemmar välkomna. Anmälan görs på blanketterna enligt nedan.   

Om du önskar närvara skicka in din anmälan snarast till maj-britt.jarnvall@biodlarna.se 
Anmälningsblankett till Riksförbundsmötet i Excelformat 

Anmälningsblankett till Riksförbundsmötet i PDF-format 

 

Medlemsregistret Nya medlemmar kan nu gå in och registrera sig direkt på SBR:s hemsida 

under medlemsservice.  

                                                                 Var god vänd! 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
mailto:maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1061/Anm%C3%A4lningsblankett%20Riksf%C3%B6rbundsm%C3%B6te%202014.xls
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1061/Anm%C3%A4lningsblankett%20Riksf%C3%B6rbundsm%C3%B6te%202014.pdf


 

Samarbete mellan distrikten Vi har träffat styrelsen i Jönköpingsdistriktet och tänker ta upp 

ett samarbete mellan våra distrikt, när det gäller kurser o dyl. Vi fortsätter också samarbetet med 

Blekinge och Södra Kalmar. Ev blir det ett seminarium i april månad. Mer info senare. 

Studieresa 2014  Vi planerar årets studieresa till Visingsö och Brunstorp. På Visingsö besöker 

vi Parningsstationen och har vi tur kommer vi också att träffa SBR:s styrelse, som just denna dag 

också är på besök här. På Brunstorp finns gamla byggnader som har restaurerats, en genbank för 

fruktträd och en trädgård med ett unikt sortiment av nytto- och prydnadsväxter. Södra 

Vätternbygdens Bf har sin föreningsbigård här. Sök på Brunstorps gård eller 

www.brunstorpscafe.com så får du mer info.  

Varmt välkomna ombord och hoppas att vi även i år får bussen full! 

Anmälan är bindande och görs till respektive ordförande senast den 22 april, som i sin tur meddelar 

Karin Persson karin.persson@ljungby.nu  eller tel. 0730-651967  

Kostnad per person: 730 kr där mat och inträden ingår. Inbetalning görs till Kronobergs Läns 

Biodlarförbund bg 5846-0056  senast den 15 maj. Skriv ert namn och märk med ”Studieresa”.  

Frågor? Ring Leif Olofsson 070-6103435 

Nedan följer programmet. 

06.30  Avresa från Ramkvilla bussgarage på Rådjursvägen, Växjö. Upptagning av ev. 

resenärer mellan Växjö och Ljungby 

07.30 Avresa från Myrebo-rondellen, Ljungby 

Ca 08.00 Morgonkaffe på Apladalens Kaffestuga, Värnamo 

11.00 Avresa från Gränna till Visingsö 

11.30-12.30  Lunch på Restaurang Solbacken vid hamnen 

12.45 Besök på parningsstationen för Ligustica-bin på Persåsen 

14.00 Avresa med båt till Gränna 

14.30 Buss från Gränna till Brunstorp 

Ca 15.00  Besök på Brunstorps gård. Här blir det också em-kaffe  

Ca 18.00  Hemkomst Ljungby 

Ca 19.00 Hemkomst Växjö 

 

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.brunstorpscafe.com/
mailto:karin.persson@ljungby.nu
mailto:karin.persson@ljungby.nu
http://www.biodlarna.se/website1
http://www.biodlarna.se/website1


 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

  
 

 

 
 

  

 

 

 

 


