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                               Cirkulär nr 1  2017 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg . 

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

rapporterat in förtroendevalda i Membit eller skickat in till SBR! 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 emailadresser 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 var förlagt till Naturbruksgymnasiet i Ingelstad söndagen den 5 februari 

2017. 52 ombud var närvarande. En förening var ej representerad. Kl 10.00 började 

årsmötesförhandlingarna. Lunch serverades kl 12. Efter lunchen kl 13 berättade Richard 

Johansson, om projektet med VSH-bin och om hur det skall genomföras. Det blev också lite 

allmän info från SBR och SV.Till ordförande valdes Leif Olofsson,Älmhultsortens BF. 

Avgående ordf. och kassör avtackades med hedersnål i guld resp. silver för deras mångåriga 

styrelsearbete.Nya i styrelsen valdes Björn Strand och Kennerth Svensson vilka vi hälsar varmt 

välkomna. Dagen avslutades med em-fika.  

Biförsäkringen: Glöm inte att försäkra dina bin. Se Bitidningen nr:1. 

Yrkesbiodlarkonferen i Nyköping 10-12 febr. 

Ett stort antal biodlare och utställare hade samlats i Nyköping. Medan yrkesbiodlarna höll 

årsmöte var det flera intressanta föredrag. Årets tema var ”Honung ur alla synviklar”: 

kalitet,marknadsföring,märkning, mjödtillverkning m.m.. Det nya VSH-projektet diskuterades 

med bl.a. Bert Trybom. Eva Foersgren berättade om SLU´s verksamhet, paneldebatt om 

övervintring med bl.a.Preben Kristiansen Torbjörn Jakobsson m.fl.   

Vårupptakten 2017 går av stapeln lördagen den 18 mars 2017 på Föreningslokalen i 

Grimslöv kl.09.30-ca 15.30. Anmälan om deltagande göres senast 10 mars genom att betala in 

200:- person på bg 5846-0056. Eventuella frågor besvaras av John Sollenberg 070 564 59 88 

eller johniyxnäs@live.com 

09.30          Fm-fika 

10.0 Monica Larsson, Honungsgården Bjäre berättar om sin biodling: paketbin, avläggare       

och drottningodling. 



12.00          Lunch 

13.0 Lars Nolberger berättar om bibröd och propolis.  

14.30 Em-fika och avslutning. 

Välkomna! 

 

Riksförbundsmöte äger rum i Hässleholm den 22-23 april 2017. Anmälan om deltagande är 

ett måste. Skriftlig anmälan göres till maj-britt.jarnvall@biodlarna.se. 

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

Nästa styrelsemöte i distriktet är den 08 maj 2017 kl. 18.00. 

Fortbildningskurser för cirkelledare. 

De cirkelledare som gått behörighetsutbildningen har nu möjlighet att gå på fortbildning är nu 

bestämda till: 

Lördag 11 mars i Växjö och lördagen de 25 mars i Hässleholm. 

Behörighetsutbildning/Nybörjarkurs för cirkelledare blir lördag den 1 april i Älmhult. 

Som ni ser blev det förändringar på platser !!! Alla kurser i SV´s lokaler. Inbjudan och program 

kommer 

Hälsningar från styrelsen   

genom Leif Olofsson 

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

                              

Hemsida  http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/361/1/ 
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