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                               Cirkulär nr 1  2018

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg .

Distriktets årsmöte genomfördes söndagen den 4 februari 2018 på Naturbruksgymnasiet i 
Ingelstad. 63 ombud och andra intresserade deltog. Nya i styrelsen blev Tessan Nordeman Växjö
BF och Ann-Catrin Steen från Vislanda BF. Avgående sekreteraren Helena Fransson avtackades 
med en blombukett efter flera år i styrelsen. Då avgående v.orföranden Bertil Johansson ej var 
närvarande får han avtackas vid ett senare tillfälle. Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna 
välkomna och hoppas på fint samarbete. Valberedninge önskar att alla föreningar tar fram minst 
en person, som kan tänkas bli kandidat till distriktstyrelsen. Efter årsmötet lämnades ord och bild
till Tobias Isaksson som visade växter och djurs samverkan i naturen. Dagen avslutades med fika
och dragning på lotteri.

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.

Anmälan uppställningsplats: Vart treje år ska uppställningsplats för bisamhällen anmälas 
till Länstyrelsen. 2018 är ett sådan år. Använd blanketten i Bitidningen nr:2 för anmälan 
senast 31 mars.

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

Bihusskador: Skulle skador på bisamhällen eller stölder uppstå skall detta rapporteras till 
Länsförbundet.

Vårupptakten 2018 går av stapeln söndagen den 18 mars 2018 på Grimslövs Folkhögskola 
kl.09.30-ca 15.30. Anmälan om deltagande göres senast 10 mars genom att betala in 230:- person
på bg 5846-0056. Eventuella frågor besvaras av John Sollenberg 070 564 59 88 eller 
johniyxnäs@live.com

9.30           Fm-fika

10.0 Björn Dalbäck från Förbundsstyrelsen kommer och berättat om sin roll där och hur 
man på förbundet arbetar långsiktigt.

12.00          Lunch

13.0 Hannes Bonhoff berättar om genetik. Hans mål är att förmedla aktuella 
forskningsresultat till biodlarna.

14.30 Em-fika och avslutning och dragning på lotteri.

Välkomna!

mailto:johniyxn%C3%A4s@live.com


Studieresa 2018 Då ett stort antal ombud på årsmötet var intresserade av en studieresa till 
Kristianstads Drottningodlings Klubb (KDK) ska länsförbundet planera en sådan resa.

Hälsningar från styrelsen 

genom Leif Olofsson
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