
Biodlare på G 
Möte med studiesamordnarna i de lokala biodlarföreningarna i Kronobergs län 
Onsdag 18 november 2020, digitalt möte via MS Teams kl 18.00-20.00 

Deltagare:  

Thomas Karlsson, Hästrikets bf 

Björn Strand, Ljungbyortens bf  

Ingrid Pettersson, Uppvidinge bf  

Göran Johnsson, Älmhultsortens bf 

Claudia Santoni, Älmhultsortens bf 

Pierre Danielsson, Östra Värend bf 

Ingvar Johansson, Biodlarna Kronoberg 

Lars-Göran Abrahamsson, Växjöortens bf, Studieförbundet Vuxenskolan, Biodlarna Kronoberg 

Minnesanteckningar 

1. Den digitala tekniken 

Vi testar tekniken för att hålla kontakten via digitala träffar. Vi kommer fram till att 

detta är ett bra sätt för denna grupp att mötas på. Nästa träff kommer att ske i början 

av nästa år. Planeras att hållas under en timma med en tydlig agenda. 

2. Läget i biodlareföreningarna, laget runt 

Agunnaryd 

- Ingen rapport. 

 

Göteryd/Markaryd 

- Planerar för en nybörjarkurs 2021. 

 

Hästriket, 145 medlemmar 

- Har haft två nybörjarcirklar med totalt 20 deltagare, deltagaravgift 450 kr exkl 

litteratur. 

- Fortsättningscirkel uppskjuten. 

- Webbsänt årsmöte. 

 

Ljungbyortens, 60 medlemmar 

- Nybörjar- (deltagaravgift 700 kr exkl litteratur) och fortsättningscirkel inställda. 

- Återträff för sju tjejer som tog kontakt med föreningen. 

- Inga aktiviteter i övrigt. 

- Årsmöte elektroniskt. 



Uppvidinge, 46 medlemmar 

- Inga aktiviteter sedan mars. 

- Nybörjarcirkel inställd, deltagaravgift 700 kr inkl litteratur. 

- Planen är att genomföra nybörjarcirkeln under 2021. 

- Biodlarmuséet, endast ett besök, i övrigt stängt under säsongen. 

 

Vislandabygden 

- Ingen rapport. 

 

Vittaryd 

- Ingen rapport. 

 

Växjöorten, 124 medlemmar 

- Två nybörjarcirklar genomförda under feb-juni 2020, totalt cirka 25 deltagare. 

Deltagaravgift 850 kr inkl litteratur. 

- Två fortsättningscirklar som pågår, slutar juni 2021, totalt cirka 15 deltagare. 

Deltagaravgift 750 kr (200 kr rabatt för SBR-medlemmar). 

- Två temakvällar ”Biodlarsnack” genomförda i början av 2020. Teman var biavel och 

hobbybiodling. 

- Föreningskvällar Bastanäs under maj-sep 2020. 

- Två nybörjarcirklar fulltecknade med start i februari 2021, osäkert om det går att 

starta. Deltagaravgift 950 kr inkl litteratur. 

 

Älmhultsorten, 86 medlemmar 

- Rekordstor nybörjargrupp med 16 deltagare, pausad efter 2 träffar. Prio ett är att 

slutföra denna cirkel under 2021. Deltagaravgift 670 kr exkl litteratur. 

- Biodlarträff hemma hos Claudia, temat koka ramar. Socialt umgänge med bland 

annat korvgrillning. 

- I övrigt inga planerade aktiviteter genomförda. 

- Etablerat samarbete med Möckelsnäs, bland annat demobigård, informationstavlor. 

- Årsmöte skriftlig/elektronisk form. 

 

Östra Värend, 34 medlemmar 

- Nybörjarcirkel med 11 deltagare slutförd. Deltagaravgift 500 kr inkl litteratur. 

- Oxalsyramöte. 

- Demobigård startas nästa år vid handpappersbruket. 

- Nybörjarcirkel 2021, i dagsläget 6 anmälda. 

- Fortsättningscirkel på gång. 



- Kurs i drottningodling under 2021. 

- Hemsida på gång. 

 

Aktuellt Biodlarna Kronoberg 

- Träff för studiesamordnarna i Göteryd i januari. 

- Kurs Godkänd biodlare, Alvesta i januari med cirka 40 deltagare. 

- Vårupptakt i Alvesta med 19 deltagare. 

- Två informationsmöten om det nya honungsreglementet i april och maj. 

- Bussresa inställd. 

 

Aktuellt SBR 

- Rationell biodling, digital kurs pågår, cirka 100 deltagare. 

- Kurs Godkänd biodlare, vårvintern 2021. 

- Ny bok om bihälsa på gång, ingen utgivningsplan. 

- Cirkelledarutbildning SBR som komplement till SV:s cirkelledarutbildning, 

testkurs i början av nästa år. 

- Drottningodling, digital kurs våren/sommaren 2021. 

- Riksförbundsmöte april 2021, plats Sunne eller digitalt, ej bestämt i dagsläget på 

vilket sätt. 

- Medlemsantalet i SBR nu uppe i 16 204, en ökning med cirka 1 200 medlemmar 

det senaste året. 

Aktuellt Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg 

- Just nu är all fysisk verksamhet inomhus pausade och lokalerna stängda för 

verksamhet på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Vi följer noga 

utvecklingen och tar nya beslut om verksamhet och lokaler kontinuerligt. 

- Avdelningen har under hösten gjort en omorganisation på så sätt att länet har 

delats i ett västra och ett östra verksamhetsområde där personalen arbetar i team.   

3. Tankar och förslag inför nästa år 

- Möte om honungsreglementet efterfrågas. 

- Lättläst material efterfrågas för att vara tillgängliga, t ex muntligt ställda frågor vid 

kurs Godkänd biodlare, talbok Mina första år som biodlare. 

- Fråga om en studiesatsning om Föreningskunskap/styrelseutbildning är intressant, 

återkomma om detta i annat sammanhang. 

- Arrangera ”Biodlarsnack” med olika teman digitalt. 

- Erbjuda inspelade föreläsningar. 

- Fler utbildningsmöjligheter för att bli yrkesbiodlare. Möjligen i samverkan med 



någon folkhögskola. 

- Ta fram en översikt över vilka möjligheter det finns att söka projektpengar 

(nationellt, regionalt, fonder i kommuner). 

- Studiesamordnare i föreningar - sträva efter att hitta personer vid sidan om 

ordförandena. Roll och uppdrag - en beskrivning. 

Minnesanteckningar sammanställt av: 

/Lars-Göran Abrahamsson


