
 

Anteckningar från digital uppföljningsträff den 8 december 2021 e=er ordförandekonferens i 
oktober 2021. 

Inledning av Tessan med presentaCon av en dagordning. 

Närvarande föreningar; Agunnaryd, Ljungby, Lesseboda, Göteryd/Markaryd, Uppvidingen, 
Vislanda, Växjö och Älmhult 

Avstämning av genomförda årsmöten i lokalföreningarna och deras tankar på kommande 
akCviteter. 

Agunnaryd; Satsning på ”Biets dag” i maj 

Ljungby; stor uppslutning Cll årsmötet. Ansöker om aT få arrangera 2023 års ”länets bästa 
honung”, planerar medlemsträffar under året, oxalsyra utlämning på årsmötet 

Göteryd/Markaryd; bra uppslutning Cll årsmötet, inga övriga noteringar 

Växjö; bra uppslutning Cll årsmötet, oxalsyrautlämning på årsmötet. Inga övriga noteringar. 

Vislanda; bra uppslutning Cll årsmötet. Ny ordförande Marie Wickström, inga övriga 
noteringar  

Älmhult; årsmötet besöktes av 40 medlemmar som beställde oxalsyra Cll 170 samhällen för 
senare utlämning. I övrigt inga sensaConer. 

Lessebo; Bra uppslutning Cll årsmötet. Vill utveckla självstyrande grupper i föreningsarbetet 

Distriktsrapport; Lars-Göran informerade om ledarkursen i ”DroTningodling” som nu startar 
med 12 deltagare den 14 december. Distriktets samordningsgrupp, (Biodlare på G) planerar 
nästa möte Cll slutet av februari. 

Diskuterades om problemet med felakBga mailadresser, lokala egna adressregister och 
beaktande av GDPR. Björn rekommenderar aT lokalföreningarna gör sina medlemutskick via 
SBRs medlemsregister. De adresser som kommer Cllbaka då kan lokalföreningens ansvarige, 
uppmana medlemmen aT uppdatera registret eller hjälpa Cll med deTa. Medlemmar utan 
digital uppkoppling måste informeras på annat säT. 

Distriktets årsmöte den 5 februari i Ingelstad. Om det går aT genomföra mötet fysiskt är eT 
beslut som distriktsstyrelsen måste ta på siT möte den 10 januari. Allt beror på om och vilka 
restrikConer FHM kommer fram med Clls dess. Som gäscöreläsare är Björn Gustavsson 



inbjuden. Även om det blir eT digitalt möte bör möjligheten aT låta Björn Gustavsson hålla 
sin föreläsning. 

Länets bästa honung; Ljungby ansöker om aT få arrangera deTa 2023. Distriktsstyrelsen 
ansvarar för aT finna arrangörer för 2024 och 2025. Frågan ly=es om när i Cden deTa 
arrangemang ska ligga. Flera deltagare framförde nyTan av deTa arrangemang för aT träffas, 
mötas och marknadsföra lokal honung i eT större sammanhang och aT många biodlare inte 
hade honung framme förrän i september. Tävlingen skulle inte vara Cdigare än 6-7 oktober. 
Björn hade en avvikande mening med aT ligger tävlingen för sent är det risk aT vi tappar 
publik. E=er september månad är det inte några större evenemang som lockar publik. 

Distriktsinfo; fem föreningar inom distriktet har egen hemsida kopplad Cll distriktes. Lars- 
Göran informerade om aT lokalförening som bjuder in Cll träffar där även grannföreningar är 
välkomna kan få deTa inlagt på distriktets hemsida. Likaså kan föreningar utan egen hemsida 
få in meddelanden på distriktets hemsida, Kontakta Lars-Göran om deTa. 

Utbildning för styrelseuppdrag kan ordnas genom Vuxenskolans försorg. Kontakta Lars-Göran 

Gemensam publik evenemang; mötet föreslog aT distrikt och lokalföreningar gemensamt 
arbetar för aT marknadsföra ”Biets dag” den 20 maj och även uppmärksamma ”honungens 
dag” den 20 augusC. Lokalt kan deTa göras på olika med riktade akCviteter men det 
gemensamma är aT få media aT fokusera på rapportering. 

Svärmtelefon; mötet anser aT det är av stor vikt aT svärmfångare, anmälda Cll 
SBR ,informeras om de risker som finns i aT hämta ner en bisvärm och även ta in 
försäkringsfrågor . Mötet beslöt aT ordförande sänder en skrivelse Cll Förbundet, för aT få 
klargörande i försäkringsfrågan om olyckan är framme. 

Valberedningen; Björn som siTer i valberedningen informerade om de hade ha= en första 
avstämningsträff och nu arbetar vidare för aT finna kandidater Cll distriktets styrelse. Det 
finns tre vakanter som skall CllsäTas. Företrädare för valberedningen kommer nu aT ringa 
upp ordförande i lokalföreningar för aT få uppslag på medlemmar som kan tänkas för styrelse 
uppdrag. Förhoppningsvis kan flera distriktsmöten genomföras digitalt/hybrid. På så säT tror vi aT 
det skulle bli läTare aT få långväga medlemmar som styrelserepresentanter. 

Värd för nästa möte; mötet var enigt om aT det är distriktsstyrelsen som kallar Cll möte. Bestämdes 
aT nästa möte är onsdag den 9 mars. 

Maillista; samtliga närvarande godkände aT distriktsstyrelsen får uppräTa en egen maillista. 

Digital studieresa; som svar på den digitala studieresan Cll Jämtland som distriktet gjorde vill vi nu 
bjuda in Jämtland Cll eT digitalt besök i vårt län. Det som behövs är några som visar och beräTar om 
sina bigårdar och siT säT aT bedriva biodling i Kronoberg, samt några tekniker som filmar och lägger 
upp bilder för visning 

Mötet avslutas / För anteckningarna Björn Strand, Ljungbyortens biodlareförening


