
     Cirkulär nr 2 2020

En midsommarhälsning i Covid-19 tider,

Året som blev annorlunda.
Efter en vårupptakt i Alvesta som innehöll mängder av positiva inspel om biavel , 
samverkande biavel förmedlades av Buckfasts avelsförening Torbjörn Kylenstjärna, 
Efter lunchen fick vi en resa om hur biodlingen utvecklats under 100 år, förändrats  historiskt 
sett  i olika delar av vårt underbara vackra  Kronobergs län . Efter rundturen i K-län fick  vi 
åka med på en fantastisk resa till Afrika där eftermiddagen föreläsare Börje Blomster från 
Kinnatrakten lät oss se hur likartad produkten är men hur olika förutsättningarna och metoden
är för biodlingen.

Med tanke på den pandemi som var under uppseglande så tror jag att vi höll ganska goda 
avstånd vid träffen.
 Men sedan hände det mycket…………. Eller inget ,mycket fick ställas in.
1Det blev ingen kurs i honungsbedömning, men den kommer senare under året.
2Honungens dag på Korrö är flyttad till nästa år samt kringaktiviteterna med äpplen, marknad 
musttillverkning och dans etc , det ligger i malpåse. 
3 Bussresan inställd och vi åker nästa år istället

1Målsättningen i länet är att vi ska bli fler medlemmar , vi behöver öka med ca 11 procent för 
att komma upp till 1000 medlemmar i länet och då får vi ytterligare ett ombud till kongressen
Ordförande uppmanar medlemmar att de som bor på samma adress som medlemmen kan få 
familjemedlemsskap gäller också livskamraten, ingen riksavgift men ca 85kr per år och junior
avgift är i många föreningar endast symbolisk ( i Östra värends Bf 10kr till förening och 10 kr
till distrikt) Och glöm inte alla nya som går kurser i biodling dom blir ”gärna” ny medlem . 
Vi kan beställa ett värvningspaket till varje förening utan kostnad från SBR i Skänninge se 
sista sidan i Bitidningen nr 4/2020 Besäll hos ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se . 
Så vid alla vatten, Du kan även uppmana de  butiker som säljer din honung att bli medlem,
Det kan vara en ”förutsättning” för att få sälja din honung. Smile . Medlemsavgiften är 
avdragsgill i deklarationen för företaget.

2 Nu när bitillsynens förutsättningar ändras ska vi se till att de som är bihälsoansvariga i 
föreningarna, utbildas genom SV så snart det sig göra låter. Vi ska öka kompetensen och 
utbilda alla bihälsoansvariga ,så de kan utbilda alla medlemmar i föreningarna så att vi håller 
en hög och god bihälsa . Det gäller framtiden och då är bihälsa ett viktigt patos som vi inte får
glömma. Lars-Göran skickar ut förslag till kursplan till med nästa cirkulär.
Jag vill önska  er en god midsommar  samt skön sommar och god förstaskörd i kuporna. 
Sett ur Covid -19 och boreliasmitta som kan drabba alla goda biodlare, bihälsa och vår egen 
hälsa går hand i hand.

Med vänliga bihälsningar från er förtrogne 
Pierre Danielsson ordförande Biodlarna i Kronobergs län
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