
 

Biodlare på G 
Möte med utbildningssamordnarna i de lokala biodlarföreningarna i Kronobergs län 
Måndag 28 oktober 2021, digitalt möte via Zoom kl 18.30-ca 19.30 

Deltagare:  

Alice Greifenstein, Göteryds-Markaryds bf, Thomas Karlsson och Ellinor Heim, Hästrikets bf,  

Björn Strand, Ljungbyortens bf, Sten-Åke Bergstrand, Vislandabygdens bf, Göran Johnsson, 

Älmhultsortens bf/Agunnaryds bf, Claudia Santoni, Älmhultsortens bf, Lars-Göran Abrahamsson, 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Biodlarna Kronoberg, Växjöortens bf. 

Ingen av övriga utbildningssamordnare hade lämnat återbud till träffen. 

Minnesanteckningar 

1. Planerade utbildningsaktiviteter i de lokala biodlareföreningarna  

och distriktet t o m 30 juni 2022 

 

Älmhultortens bf Verksamhetsplanering i mitten av februari 2022. 
Nybörjarkurs. 
Drottningodlingskurs. 

Hästrikets bf Årsmöte 20 nov 2021. 
Medlemsmöten fysiska; 31 jan, 28 feb och 28 mars 2022. 
Nybörjarkurs start 12 jan 2022. 
Fortsättningscirkel. 
Kurs i Rationell biodling. 
Visningskupor; aktivitet tillsammans med hembygdsföreningar i 
Rävemåla och Väckelsång. 
Resa till biodlarmuséet i Älghult 

Ljungbyortens bf Nybörjarkurs, start i slutet av februari 2022. 
Planerar medlemsträffar en gång/månad eller var tredje vecka. 
Biets dag i mitten av maj. 
Hälsar nya medlemmar speciellt välkomna till föreningen. 

Vislandaortens bf Nybörjarkurs.

Göteryd/Markaryds bf Nybörjarkurs start i februari. 
Deltar på julmarknad i Traryd 27 nov 2021. 

Kronoberg



 

2. Övriga frågor 

- Efterfrågan om någon aktivitet/kurs på temat Honung (smaker, etiketter, 

honungsbedömning m m) - L-G tar med frågan till distriktet. 

- Fråga om ”foderproducent”, ingen kunde redogöra för detta på mötet. 

- Försäkring för svärmfångare - frågan tas upp med SBR centralt för återkoppling. 

3. Nästa träff 

Nästa träff för utbildningssamordnarna blir i slutet av februari 2022. 

Minnesanteckningar sammanställt av: 

/Lars-Göran Abrahamsson 

Växjöortens bf Arrangerar Biodlarsnack digitalt via Zoom; 23 nov 2021, 25 jan, 22 feb 
och 22 mars 2022. 
Två nybörjarkurser startar i februari 2022, fulltecknade. 
Planerar fortsättningscirkel och ev. drottningodling. 

Distriktet Ledarkurs Drottningodling start 14 dec 2021, pågår fram till början av 
april 2022. All information om kursen och länk till anmälan finns på 
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. 
Årsmöte lördagen 5 februari 2022, Ingelstads naturbruksgymnasium. 


