
2020 års verksamhetsberättelse för Kronobergs läns biodlarförening

Styrelsen för Kronobergs läns Biodlarförbund överlämnar härmed verksamhetsberättelsen för det
gångna verksamhetsåret.
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Tessan Nordeman Ansvarig för hemsidan och medlemsregistret. Studieresa.

Lars-Göran Abrahamsson Kvalitet och utbildningsansvarig.

Sandra Peters Redaktör för hemsidan

Ellinor Heim Studieresa, Honungen och äppletsdag.

Revisorer

Nils Harju och John Sollenberg, ersättare Kennet Hjelm.

Valberedning

Helena Fransson (sammankallande), Monika R. Aspegren, Kenneth Svensson och John 
Sollenberg.

Styrelsemöte

Styrelsen haft 8 st protokollförda möten. Två möten på plats vid Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i 
Växjö. Ett möte via Biodlarförbundets – telefonkonferans.nu. och resten digitalt via Microsoft Teams.

Styrelsen har beslutat att Mats Olofsson ska vara adjungerad medlem i Kronobergs distrikts 
styrelsen när det gäller frågor inom yrkesbiodling i vårt distrikt.

Cirkulär

Under året har ett fåtal cirkulär och informationbrev från distriktet sickats till ordförandena i 
lokalföreningarna via mejl.



Årsmötet 2020

Årsmötet hölls på Naturbruksgymnasiet i Ingelstad 1 februari 2020 efter gällande stadgar. Ett 
stort antal ombud och andra intresserade medlemmar deltog. Även i år har inbjudan till årsmötet 
gått via mejl till ombuden samt med en annons i Bitidningen. Mötet avslutades med att Ingvar 
Arvidsson från Projekt Nordbi höll en inspirerande föreläsning om arbetet med våra bins 
fantastiska arbete.

Utbildning

Vid två olika tillfällen erbjöds utbildning via Teams ang det nya reglementet för 
honungsbedömning. 28 april var 3 deltagare och 28 maj var 13 deltagare uppkopplade. Lars-
Göran Abrahamsson och Ingvar Johansson höll i utbildningen. Det fungerade bra med denna 
digitala lösning.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har två träffar för studiesamordnarna i 
lokalföreningarna, som kallas för ”Biodlare på G” genomförts för att diskutera studie- och 
kulturverksamhet. Träffarna hölls i Göteryd i januari och digitalt i november. 

Vårupptakten

Vårupptakten hölls 14 mars och var även i år förlagd till Alvesta Folkets hus. 21 medlemmar 
kom till denna mycket uppskattade tillställning. Föreläsare var Torbjörn Kuylenstierna som 
pratade om Buckfastavel och Börje Blomster som pratade om SBRs hundra år i biodlingens 
tjänst. 

Studieresan 

Studieresan inställd pga Corona.

Länets bästa honung

Honungen och äppletsdag på Korrö blev i år inställt pga Corona. Ny rutin för hur Länets bästa 
honung ska utses är framtagen.

Ordförandekonferens

Ordförandekonferens för ordförande i lokalföreningarna inställt pga Corona.
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