
Cirkulär 3, 2021 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Styrelsens arbete med samordning
Det var ganska så nyss vi skickade ut ett Cirkulär men vi kan väl konstatera att det senaste kom ut 
en aningens sent och detta kanske lite tidigt. Det finns ändå tillräckligt med nyheter från distriktets 
styrelse att vi vill komma med ännu en uppdatering. 

Vi har nu hunnit påbörja vårt arbete med utveckling av vårt arbete i år efter en intensiv start på året 
med Vårupptakt och även omorganisering av uppdragen i styrelsen på grund av sjukdom. Vi har 
beslutat att detta år påbörja en rutin med att varje styrelseledamot är kontaktperson åt 2 
lokalföreningar. Vår förhoppning är att lokalföreningarna ska välkomna detta som ett led i att öka 
möjligheten för distriktet att samordna insatser och få en närmare kontakt med varje lokalförening 
oavsett vem som har representation i styrelsen. Vi har valt att inte vara kontaktpersoner till vår 
”hemförening” och till nästa årsmöte kan vi utvärdera om detta är ett arbetssätt som gynnar arbetet 
och kontakten mellan lokalföreningar och distrikt. Om detta fungerar väl så blir detta 
ansvarsområde något som kan beslutas om på varje konstituerande möte för styrelsen precis som 
andra uppdrag. 

Som en första insats kommer distriktets ledamöter att ringa runt till kontaktpersoner i 
lokalföreningarna de kommande veckorna för ett samtal kring våra respektive arbetsområden, 
samarbeten och aktiviteter vi kan utveckla tillsammans i Kronoberg. 

Ann-Catrin – Agunnaryd och Vittaryd

Hans – Markaryd och Ljungby

Peter – Hästriket och Östra Värend

Ingvar – Växjö och Vislanda

Lars-Göran – Älmhult och Uppvidinge

Tessan kontaktar Alvesta-Moheda som vill avsluta sin förening och bidrar med stöd. 

Utdrag ur stadgarna om distriktets uppdrag: 

§ 27 Uppgift 27:1. Distriktet skall verka för de mål som anges i §2. 27:2. Därutöver är
distriktets viktigaste uppgifter: • att stödja och stimulera lokalföreningarna i deras 
verksamhet. • att företräda medlemmarna i kontakter med andra organisationer, 
myndigheter och företag inom verksamhetsområdet. • att samordna 
föreningsaktiviteter. • att verka för att utbildningsverksamheten fungerar i hela 
området. • att vara en länk mellan föreningarna och riksförbundet. • att i samråd med 
föreningarna svara på remisser från förbundet. • att verka för att alla medlemmar 
inom området har möjlighet att vara med i en aktiv förening. 



Nerläggning av förening Alvesta/Moheda biodlarförening
Efter ett årsmötesbeslut att avsluta föreningen 2017 har hjälp önskats från distriktet för att avsluta 
föreningen och överföra kvarvarande kassa till distriksstyrelsen. Vi kommer under året att 
genomföra ett extra åtsmöte i föreningen för att fastställa årsmötesbeslutet från 2017 samt definiera 
vad som händer med föreningens kassa. Medlemmar i föreningen uppmanas att kontakta kansliet i 
Skänninge för att byta förening för att fortsatt vara medlemmar i en aktiv förening. Detta kan ske 
via mejl eller teleon, kontaktperson är Anette Irebro. 

Samordning av digitala föreläsningar och träffar i länet
Om din förening arrangerar en aktivitet dit medlemmar från andra föreningar är välkomna att 
anmäla sig kan ni kontakta distriktets hemsidesansvarig för att få aktiviteten inlagd under distriktets 
kalendarie. Meddela aktivitetens namn, datum, tid och plats samt kontaktperson för mer information
(namn, e-post, tel) till Lars-Göran Abrahamsson, ellgeab@live.se. 
Hittills har Växjö och Hästriket haft föreläsningar digitalt och uppslutningen har varit god. 

Länets bästa honung 2021
Nu är det bestämt att biodlarföreningen i Älmhult står som värd för årets tävling enligt det nya 
reglementet och den nya rutinen som vi tog fram förra året. Förhoppningsvis kan vi träffas fysiskt 
men det är föreningen som i samråd med distriksstyrelsen bokar datum för detta. Om din förening 
är intresserad av att stå som värd för arrangemanget 2022 går det bra att anmäla intresse till Ingvar 
Johansson. Information om tävlingen ligger på hemsidan just nu och skickas ut senare när detaljer 
är klara såsom datum, tider och genomförande. 

Kommande utbildningar
Utbildning/träff i det nya honungsbedömningsreglementet (vilket underbart ord) kommer också att 
genomföras den 28 april. En särskild inbjudan skickas ut inför den till ordförande, kontaktperson 
och kvalitetssamordnare samt honungsbedömningskommittéerna men alla är välkomna. Mer 
information och inbjudan ligger på hemsidan. 

Biets dag 2020
Björn Strand i Ljungby uppmärksammade oss på att de tänker göra en insats för Biets dag, 20 maj, 
och vi i distriktet beslutade oss för att vi kommer att skicka ut ett pressmeddelande till länets olika 
medier (radio, tidningar och tv) för att uppmärksamma denna dag och de aktiviteter som sker. Om 
ni i föreningarna planerar något, skicka gärna en blänkare till oss så tar vi med det i utskicket, gärna
med kontaktperson. Det går ju trots restriktioner att ordna träffar utomhus, göra digitala besök hos 
biodlare eller Öppet hus. Om det filmas så kan vi i efterhand samla alla filmer på en plats på 
Youtube så att det går att titta på i efterhand för de digitala eftersläntrarna via hemsidan. 

Det var allt för nu, allt gott till er som försöker skapa föreningsliv nu i vår och varmt välkomna till 
nya medlemmar och biodlare i Kronoberg!  

Hälsningar från styrelsen genom Tessan Nordeman 

mailto:ellgeab@live.se

