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Syftet med Biodlare på G är att mötena ska vara ett forum för de som är studie/
utbildningsansvariga i de lokala biodlareföreningarna i Kronobergs län och i distriktet samt 
kontaktpersonen i Studieförbundet Vuxenskolan. Främst är det erfarenhetsutbyte och idésamtal 
om gemensamma frågor och kommande verksamhet som är i fokus. 

1. Studie- och kulturverksamhet i de lokala biodlareförening 

Göteryd-Markaryd: Två föreningar förenades år 2000 och har haft en positiv medlemsutveckling, 
idag 64 medlemmar. Under 2019 har en nybörjarkurs genomförts under våren med 9 deltagare, 
sommarträff i samverkan med Älmhultsortens bf. Vidare har träff med bitillsynarna arrangerats, 
träff med drottningodling. Föreningen har deltagit vid tre marknader för att sälja honung, berätta 
om föreningen. Planerar att göra aktiviteter nästa år för att fokusera på olika sorters honung. En 
nybörjarcirkel är planerad till nästa år. Ingen fortsättningscirkel är planerad.


Hästriket: Föreningen har idag 126 medlemmar. Kostnadsfritt deltagande i nybörjarcirkel om man 
blir medlem i SBR. En nybörjarcirkel med 14 deltagare, elva träffar, har genomförts under 2019. 
Fortsättningscirkel med 14 deltagare med bland annat besök hos 6 olika biodlare. Rationell 
biodling med 14 deltagare. Drottningodlingskurs med 7-8 deltagare. Sista måndagen i början av 
året arrangeras tre medlemsträffar. Arrangerat resa till Kalmar/Öland med 35 deltagare. Två 
sommarträffar med besök hos biodlare. Samköp av utrustning, socker, m m. För 2020 är det 
planerat tre medlemsträffar under vintern, nybörjarcirkel startar i februari. Juniträff i Mörrum.


Östra Värend: Från 21 medlemmar till 31 medlemmar under året, bra deltagande på årsmötet, en 
nybörjarcirkel med fem deltagare, ingen fortsättningscirkel. Planerar en fortsättningscirkel nästa år 
som följer biåret. Nya ledamöter till styrelsen, bra mix av ledamöter vilket ger många perspektiv i 
styrelsearbetet. Planerat en nybörjarcirkel med start i februari. Samarbete med Hästrikets bf vad 
gäller medlemsträffar.


Älmhultsorten: Nybörjarcirkel, 13 träffar, med 13 deltagare, ett antal andra sociala träffar, bl a 
besök hos en medlem och tittat på slungning och honungshantering. En träff om nya regelverket 
om bitillsynen har arrangerats. Föreningen har inte haft någon fortsättningskurs. Lågt deltagande 
på årsmötet. Oxalsyradag har rönt stort intresse. Inga riktlinjer för nästa år ännu, planeringsdag i 
januari. 




Växjöorten: Under året har två nybörjarcirklar genomförts med 13 deltagare totalt. En 
fortsättningscirkel startade i september och pågår fram till sommaren 2020. Vidare har en kurs i 
drottningodling och en cirkel om bihälsa hållits. Tematräffar om nya regler om bitillsyn, 
bivaxsalvakurs och medlemsträffar s k Biodlarsnack. Medlemsträffar på tisdagskvällar på 
Bastanäs från maj till september och i föreningens bigård har en studiecirkel genomförts i praktisk 
biskötsel. I dagsläget är det två fulltecknade nybörjarcirklar med start i februari 2020. 


2. Distriktets kurs- och föreläsningsprogram 

Ingvar Johansson berättade om distriktets verksamhet och under året har föreläsningar på 
årsmötet och vårupptakt genomförts. Honungens dag på Korrö arrangerades i september. 
Bussresa till Halland. Två SBR-biodlarkonferenser under våren i Lessebo och Ljungby. 


Nästa år i januari arrangeras kursen Godkänd biodlare, Alvesta 24 januari 2020. Vårupptakten är i 
Alvesta 14 mars 2020 i Alvesta, föreläsning Börje Blomster plus eventuellt en föreläsning om 
Pollinering av bin i din närmiljö. Årsmöte 1 februari 2020, föreläsning om Nordbi.


Diskussion om Länets bästa honung - när det gäller Honung- och äpplets dag och Länets bästa 
honung på Korrö är inget bestämt. 


Idé om att arrangera en Föreningsutbildning för olika funktioner t ex ordförande, sekreterare, 
kassör, andra funktioner. Inventera intresset i de lokala biodlareföreningarna via ledamöterna i 
distriktsstyrelsen. Lämplig tid att arrangera denna dag slutet februari till början av mars.


3. Aktuellt från SBR 
Lars-Göran redogjorde för en kortfattad rapport från SBR. SBR upplever just nu en mycket positiv 
trend vad avser medlemstillströmningen. Runt om i landet arrangeras många nybörjarcirklar. 


SBR testar ett nytt sätt att genomföra utbildningar genom att använda den digitala tekniken med 
webbsända kurser och webbaserade självtester efter genomgångna utbildningar. Strävan är att 
utveckla detta sätt att genomföra olika former av utbildningar. I november genomfördes Rationell 
biodling på detta sätt som ett test, en likadan utbildning kommer att ske i januari 2020. 


Det lokala samarbetet är viktigt för SBR när det gäller kursadministration och lokaltillgång. 


Ett område som är prioriterat i SBR är föreningskunskapen - SV har bra material och det gäller att 
informera om detta på ett bra sätt. En dialogduk för föreningsutveckling är under framtagande.


Cirkelledarutbildningar är ett annat prioriterat område - SBR behöver många motiverade och 
uppdaterade cirkelledare. Här kommer SV:s cirkelledarutbildningar (Introduktion och Grund) att 
utgöra en grund i kombination med SBR:s ledarutbildning som kompletterar SV:s. SBRs 
medlemmar behöver också erbjudas fortsättningsutbildningar inom olika ämnen - dessa 
aktiviteter innebär att medlemmarna stannar kvar inom förbundet under en längre tid.


Samarbetsavtal mellan SBR och SV finns samt en uppdaterad samarbetsdialog. 




4. Övriga frågor och förslag 
En fråga hade inkommit till träffen som handlade om kursavgifter och ekonomi - främst avgifter 
vid fortsättningscirklar där deltagarna kommer från olika föreningar (alla föreningar erbjuder inte 
fortsättningscirklar) och hur deltagaravgiften sätts. Vi jämförde kursupplägg och ekonomi när det 
gäller nybörjarcirklar i biodling i de olika föreningarna. Det är inga större skillnader vad avser 
deltagaravgiften. Däremot är kursuppläggen olika i föreningarna. Tiden medgav inget längre 
samtal utan vi bestämde oss för att ta med denna fråga till nästa gång vi ses.


Nästa träff Biodlare på G planerades till fredag 27 november 2020 kl 13-17 i Lessebo, Östra 
Värend bf är värd genom Pierre Danielsson.


Tack till alla som var med på träffen och bidrog till en positiv, framåtriktad och lärorik träff.


Göteryd 30 november 2019

Lars-Göran Abrahamsson


