
Cirkulär 1, 2022 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Nu är det dags, årets första cirkulär är här! Det har tagit längre tid än vanligt eftersom vi fick 
avbryta årsmötet i fyra veckor för att det inte fanns ett förslag på ordförande. Som ni märker är jag 
kvar ändå, men skillnaden är att nu finns det ett helt gäng nya personer i styrelsen som både 
kommer in med energi och hopp om att kunna avgå nästa år istället. Inte för att arbetet i styrelsen 
inte är roligt, men ja, ni vet.

Planering för 2022
Nu är också årets kalender planerad och den ligger på hemsidan också, längst ner till höger. Vi har 
inte datum för en eventuell studieresa ännu men annars är det mesta klart och blir som följer:

• Styrelsemöte 11 april
• Biets dag 20 maj – gemensam marknadsföring i länet
• Ordförandeträff Zoom 8 juni
• Styrelsemöte 13 juni
• Styrelsemöte 22 augusti
• Studieresa väntar planering
• Ordförandekonferens i Lessebo 1 oktober
• Styrelsemöte 17 oktober
• Julbord edy december
• Styrelsemöte 9 januari
• Årsmöte 2023 11 februari

Ny styrelse
Vi har också en ny styrelse som det känns otroligt fint att få jobba med i år! Precis som förra året är 
också varje styrelsemedlem kontaktperson för en lokalförening, så tanken är att den ska kunna vara 
en väg för direkt kommunikation mellan distrikt och förening och medlemmar. Vanligtvis har detta 
nog varit ordförande till ordförande men vi tycker det känns bra att dela upp det som vi gjorde förra 
året.

• Ordförande: Tessan Nordeman, kontakt Växjöortens biodlarförening samt 
medlemsregistret

• Vice ordförande: Joakim Engdahl, kontakt Vittaryd samt även utbildningsansvarig
• Kassör: Hans Hansson, kontakt Ljungby samt kontaktperson för skolföreläsningar
• Sekreterare: Tomas Lund, kontakt Östra Värend samt ansvarig för hemsidan
• Samordnare för bihälsa: Peter Robrandt, kontakt Hästriket
• Kvalitetssamordnare: Ingvar Johansson, kontakt Vislanda
• Samordnare avel och drottningsodling: Lars-Göran Abrahamsson, kontakt Älmhult
• Kontaktperson vid skadegörelse: Claudia Santoni, kontakt Göteryd-Markaryd
• Näringsbiodlingsansvarig: Roger Sten, kontakt Uppvidinge
• Medansvarig Kvalitet och Länets bästa honung: Karin Mellgren, kontakt Agunnaryd
• Ledamot: Karl-Henrik Dimming, tillbaka hösten 2022, kontakt Växjöortens



Liksom de två senaste åren kommer mötena vara s.k hybridmöten där det går att delta både på 
distans och via Zoom. Efter varje möte skickas det ut ett Cirkulär för att informera medlemmarna 
om vad som pågår i distriktet.

Gemensamt mejl till förbundsstyrelsen om svärmtelefonen
Under höstens ordförandekonferens och senare digitala träff diskuterade vi svärmtelefonens 
utveckling och brister. Detta uppmärksammade vi kansliet om och fick respons enligt sista 
Cirkuläret vilket flera inte tyckte var nog, så vi satte ihop en skrivelse där några föreningar skrev 
under mer formellt. Denna skickades denna vecka till förbundsstyrelsen med tillägget att vi sett att 
de den senaste tiden påbörjat en process mot mer samordning vilket vi välkomnar.

Så, det var allt för denna gången. Hoppas att vi är många föreningar som vill arrangera något på 
Biets dag 20 maj eller i anslutning och att säsongen blir lagom allt – lagom varmt, lagom torr och 
lagom stingslig.

Styrelsen genom Tessan


