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                               Cirkulär nr 5  2017 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg . 

Lokala Årsmöten.  

Förhoppningsvis har lokalföreningarnas årsmöten gått bra. Finner att några föreningar 

inte har rapporterat in förtroendevalda i Membit eller skickat in till SBR. Likaså 

sammanställningen av årsrapporterna. De skulle vara insända senast 30 nov.  

Distriktets Årsmöte. 

Distriktets årsmöte är liksom förra året förlagt till Naturbruksgymnasiet i Ingelstad 

den 4 februari 2018. Start kl. 09.30 med fm-fika. Kl. 10.00 börjar 

årsmötesförhandlingarna. Lunch serveras kl. 12.00.  

Efter lunchen kommer Tobias Ivarsson, att berätta om hur viktiga våra insekter är för 

naturen och hur man hjälper dem att få en natur de trivs i. Det blir också lite allmän 

info från SBR och SV. Dagen avslutas med em-fika.  

Veg. etc. kost meddelas i samband med anmälan. Kostnad för dagen är 200:- per 

anmält ombud. Då vi önskar ha så lite kontanthantering som möjligt, är vi tacksamma 

om resp. förening betalar in på bg 5846-0056 Kronobergs läns Biodlareförbund, när 

alla anmälningar kommit in eller senast 2018-01-20. Dragning av lotteri under em-

fikat. (Kontanter medtages till lotteriet). 

Även i år skickar vi ut inbjudan till årsmötet via email till ombuden m.fl. Kolla i 

Membit att era uppgifter stämmer. Viktigt att ni besvarar, så 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 till din förening, så ni kan ta in reserv 

istället. Även icke ombud är ju välkomna! 

 

Vårupptakten 2018  

Vårupptakten är planerad till lördag den 18 mars 2018. Program och plats enl. senare 

besked. 

     V.g.v 

 



Studieresa 2018. 

Vi hoppas komma tillbaka med uppgift om en studieresa med buss till något 

intressant resmål till våren. På årsmötet görs en enkät om hur stort intresse det finns 

och förslag på aktivitet. 

Skadegörelse. 

Då det förekommit skadegörelse och stölder av bisamhällen har SBR tänkt ta fram ett 

formulär för dokumentation av dessa händelser. Ingen myndighet eller organisation 

har någon samlad bild över de skador som åsamkas bisamhällena genom yttre 

angrepp. Därför emotser SBR att samtliga distriktsstyrelser inrättar funktionen som 

ansvarig för ”Skador genom stöld och angrepp på samhällen”. 

Utbildningar 

Utbildningsnätverket Skåne/Kronoberg/Blekinge har under året i samverkan med SV 

haft två kurstillfällen i Osby, nämligen ”Hur är det att arbeta i en biodlarförening? 

samt ”Våga växa som biodlare – bli företagare”. 18 resp 30 deltagare. Utvärdering 

kommer att ske 27 jan. Då kommer vi också att planera för kurser under 2018. Kom 

gärna med förslag! 

Påminner om behörighetsutbildningen den 20 jan 2018 i Skänninge för blivande 

cirkelledare i biodling. Se hemsidan eller Bitidningen. En aktiv förening behöver 

utbilda nybörjare och till det behövs ju utbildade cirkelledare! 

Nästa styrelsemöte i distriktet. 

Nästa styrelsemöte blir måndag 8 januari 2018. Kallelse kommer. 

 

Vi i styrelsen vill tacka så mycket för det gångna året 

Och önska er alla en riktigt God och fröjderik Jul 

Samt ett Gott Nytt Biår 2018 

Styrelsen  

genom Leif Olofsson 

Tel 0476-121 15 Mobil 070-610 34 35  epost boastad301@telia.com                            

Hemsida:  https://kronoberg.biodlarna.se/ 
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