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Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Höstens aktiviteter 
Studieresa
Studieresan i digitalt format börjar ta form! Samtal med biodlarförening i Jämtland är tagen och vi 
tror att en inbjudan med datum kan komma ut till föreningarna i början av september. Då detta är 
något helt nytt tar det lite tid att lösa alla tekniska detaljer, inte minst internetuppkopplingen i 
bigårdar i fjälltrakterna! 

Ordförandekonferens 
Årets ordförandekonferens närmar sig också och inbjudan kommer att gå ut i nästa vecka den med. 
Nytt för i år är att vi också bjuder in valberedningen till konferensen för att förenkla uppstarten av 
deras arbete och förankra det i föreningarna. Det är nu bestämt att vi kommer hålla till på Huseby 
bruk. Som vanligt bjuder vi in ordförande i varje lokalförening plus en ytterligare representant. I år 
kommer anmälan och matallergier att gå till Ann-Catrin Sten från Vislandas biodlarförening. 

Hemsidan
Nu är hemsidan uppdaterad med alla föreningar i vårt distrikt, gå gärna in och titta och vill 
föreningarna komplettera med mer information skickas den till Lars-Göran som är ansvarig. 

Påminnelse om skolinformation
Sista dag för att lämna in rapport om skolinformation och ansöka om distriktets utbetalning är den 
30 september. Alla föreningar som genomfört en förevisning och presentation för skolklass kan 
ansöka och det är till Hans detta skickas, se hemsidan för vad ansökan ska innehålla samt 
mejladress. 

Länets bästa honung 
I år är det Älmhult som står som arrangör och själva tävlingen kommer faktiskt att ske på skånsk 
mark, närmare bestämt Loshults lanthandel! Detta blir spännande, vi hoppas att de flesta föreningar 
ska ha hunnit genomföra sin honungsbedömning i tid att skicka in sina bidrag. Om en biodlare vill 
delta men inte har möjlighet att få sin honung bedömd i sin lokalförening går detta att lösa. 
Möjlighet finns att bedömas i närliggande föreningar istället. Nytt för i år är att vinnaren inte längre 
säljer en hel kartong till distriktsstyrelsen utan istället 6 burkar. Dessa delas ut som vinster bland de 
som röstat och det brukar vara ett uppskattat inslag i tävlingen som ökar publikens engagemang. 

Bifogat finns ytterligare information om tävlingen. Med önskningar om ett fint avslut på säsongen 
och inte allt för mycket kladd med ljunghonungen! 

Hälsningar från styrelsen genom Tessan Nordeman 


