
Cirkulär 1, 2021 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Distriktets årsmöte
Årets möte blev annorlunda men totalt deltog 42 medlemmar på Zoom och vi genomförde mötet 
effektivt och digitalt för första gången. Stort tack till Lars-Göran som jämte undertecknad skötte de 
tekniska utmaningarna samt till Ann-Catrin Steen och Ingrid Pettersson som var presidiet. 
Protokollet för årsmötet är ute för signering hos justerare och kommer därefter att läggas ut på 
hemsidan för den som vill läsa. Där hamnar även rapporter från förbundsstyrelsen som togs upp på 
årsmötet. Den nya styrelsen har nu konstituerat sig och delat ut ansvarsområden, dessa kan ni läsa 
om på vår hemsida https://kronoberg.biodlarna.se/styrelsen/ 

Ordförande är Tessan Nordeman.
Vice orförande, bihälso- och kvalitetssamordnare honungsbedömning samt kontaktperson för 
skadegörelse är Ingvar Johansson. 
Sekreterare, lotteriansvarig, kontaktperson och ansvarig för medlemsregister är Ann-Catrin Steen. 
Kassör, arkivarie och skolansvarig är Yvonne Wilhelmsson.
Utbildningssamordnare, avels- och drottningodling samt ansvarig för hemsida och Zoom är Lars-
Göran Abrahamsson. 
Samordnare för avel- drottningodlling är även Hans Hansson. 
Bihälso- och kvalitetssamordnare honungsbedömning och Länets bästa honung samt skadegörelse 
är även Peter Robrandt. 
Adjungerad samordning näringsbiodling är Mats Olofsson. 

Vårupptakten – anmälan och format
Vårupptakten kommer att bli men även den blir digital eftersom pandemin fortsatt gör att vi inte kan
träffas. Vi i styrelsen hoppas och tror att detta kommer att möjliggöra för fler att delta även om vi 
såklart hellre hade önskat en fysisk träff. Schema och anmälan görs via Vuxenskolan på följande 
länk som också hittas på hemsidan. Studieförbundet Vuxenskolan är vår samarbetspart när det 
kommer till utbildning och arrangemang och kan stötta även lokalföreningarna i sitt arbete. 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/varupptakt-2021---biodlarna-kronoberg-37942/ 

Styrelsens kalendarium 2021
Styrelsen har ansvar för ett antal länsövergripande aktiviteter varje år och vi planerar dem som 
följer med reservation för eventuella förändringar. 

Konstituerande möte 2021-02-15

Styrelsemöte 2 2021-03-11

Vårupptakten på Zoom 2021-03-20 

Styrelsemöte nr 3 2021-04-05

Styrelsemöte nr 4 2021-06-07

Styrelsemöte nr 5 2021-08-16

https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/varupptakt-2021---biodlarna-kronoberg-37942/
https://kronoberg.biodlarna.se/styrelsen/


Studieresa 2021-08-?? - vi avvaktar pandemi-läget

Ordförandekonferens 2021-10-02

Styrelsemöte nr 6 2021-10-11

Styrelsemöte 7 2022-01-10

Årsmöte 2022-02-05

Vi i styrelsen ser mycket fram emot året som kommer och hoppas på gott samarbete med 
lokalföreningarna. Tveka inte att kontakta styrelsen med förslag eller idéer på samverkan och 
aktiviteter som kan vara till nytta för biodlare i Kronobergs län! 

Hälsningar från den nya styrelsen genom Tessan Nordeman 


