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                               Cirkulär nr 3  2014 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Vårupptakten Över 100 personer deltog på vårupptakten i Grimslöv lördagen den 15 mars. På 

fm fick vi lyssna till Bengt Nihlgård, som höll en mycket intressant föreläsning om bina och deras 

påverkan av miljöfaktorer såsom människans drastiska förändring av landskapet under de senaste 

60 åren, varroa, användningen av gifter i främst jordbruket och elektromagnetisk strålning. Efter 

lunch på värdshuset berättade Pasaga Ramic om hur man kan nyttja bin på olika sätt och gav 

många tips och idéer. Pasaga skrev reportageserien I bigården under år 2012 i bitidningen.  

Riksförbundsmötet 2014 i Växjö  Det var i år förlagt till Växjö Konserthus den 5-6 april. 

60 ombud samt ett 30-tal övriga medlemmar eller andra inbjudna deltog. Nils Posse, borgmästare i 

Växjö, inledde mötet med att berätta om Växjö och hälsade alla välkomna till staden. Marita 

Delvert berättade och visade bilder från året som gått och förklarade så mötet öppnat. Rune 

Stensby ledde förhandlingarna. Här följer några punkter från mötet: 

 Förslaget om nya stadgar för förbundet antogs en första gång. Extra årsmöte planeras till 

den 11 okt. 2014. Antar man dessa stadgar även av RFM våren 2015, kommer RFM bara 

att ske vartannat år. 

 Fr o m 1/9 2014 kommer medlemmar att betala full avgift från början.  

 Utvecklingskommittén skall jobba för rabatter hos biredskapshandlarna för alla 

medlemmar. Rabattcheckarna för nya medlemmar är kvar. 

 Det skall ske bättre återkoppling av fattade beslut och motionärerna skall få info om vad 

som hänt med inlämnad motion. 

 Informationsmaterial skall ses över. Några ex ny folder ”Nyfiken på bin? Om bin och 

biodling” delades ut. 

Förutom styrelseförslag och motioner presenterades  

 den nya hemsidan för utbildare, 

  kampanjen Svenska bin, som skall vara klar i maj 

 Beeforever, som entusiastiskt berättade om ett spel och en app, som skall kunna ge intäkter, 

så att SBR blir mindre bidragsberoende. Detta skall vara klart till Almedalen och man 

önskade också att många biodlare skall komma dit iklädda bioveraller!!! 

 ett foto på den nya lokalen i Skänninge, som skall vara inflyttningsklar till hösten. 

 

Den gamla styrelsen omvaldes. Två nya kom till: Richard Brolin och Ingevald Holmqvist, då Olle 

Boman och Rasudin Becirbegovic avgick.  

Övrigt: Uppsalas egen Carl von Linné gjorde ett bejublat framträdande både på em och på kvällen. 

Vi uppmanades att utmana Hästriket med att göra avläggare.  

Noaks Ark firar 25 år 14-15 juni. 

Bekämpningsmedel i vattnet i Halland. Skrivelser har inlämnats. 

Protokoll kommer att finnas på SBR:s hemsida, när det är justerat 

 

                                                                       Vgv 



RFM föregicks av seminariet Allt om bin. Professor Riccardo Bommarco från SLU höll ett mycket 

intressant föredrag om pollinering av jordbruksgrödor och om neonikotinoider. 

På lördagskvällen utdelades hedersutmärkelser, 11 st, för första gången till medlemmar som varit 

aktiva i förening, distrikt eller på central nivå under minst 25 år. Eldsjälar från vårt distrikt och 

som fick mottaga diplom var: Arne Johansson Ljungbyorten, Kenneth Karlsson, Hästriket samt 

Valter Sandberg, också Hästriket. Stort grattis!! 

 

Medlemsregistret Som jag tidigare meddelat kan nya medlemmar gå in och registrera sig 

direkt på SBR:s hemsida under medlemsservice.  

 

Seminariet Produktutveckling Lördagen den 12 april samlades 15 medlemmar från 

Kronoberg och Blekinge på Ingelstadsgymnasiet, för att få tips och idéer om hur man kan utveckla 

en produkt. Först informerade, av egen erfarenhet, Jan-Ove Nilsson, Hushållningssällskapet, om 

vad man skall tänka på före en produktutveckling. Sedan berättade Henriette Smith, 

livsmedelskemist, om honungens egenskaper och om vad som händer när man tillsätter 

smakämnen till honungen eller när man ersätter socker med honung. På em berättade Torbjörn 

Jacobson, Skogshonung i Tämta, om vilka affärsmöjligheter som finns när det gäller honung, vax 

och propolis. Informerade också om Cum Natura. En mycket intressant dag. 

Utvecklingskupan Första yngellådan är nu klar. Tacksam om alla utbildare i föreningarna hör 

av sig till mig karin.persson@ljungby,nu , så skall jag skicka mer info och ni kommer att få ta del 

av materialet. 

Studieresa 2014  Påminner om årets studieresa till Visingsö och Brunstorp lördagen den 24 

maj. Glöm inte att anmäla dig senast den 22 april!! Anmälan är bindande och görs till respektive 

ordförande, 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 

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.  

Bifogar programmet 

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

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 15 maj. 

 

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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