Jönköpings läns biodlardistrikt

Förslag på program 2018
Månad
Jan

Datum Dag
8
Mån

Tid
18.3021

Program
Styrelsemöte med alla funktionärer. SV:s lokal i
Grenna Kulturgård. Ingång från torget. Kallelse utgår
till berörda

Feb

3

Lör

09.15 –
15.00
som
längst

Årsmöte i Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15,
Värnamo. Fika och mingel från 09.15. Årsmötet
startar kl 10.00. Valda ombud får kallelse och
dokument. Medlemmar är välkomna som
observatörer. Anmälan krävs av alla och alla betalar
100:- för lunch och fika. Ange behov av särskild kost
vid anmälan. Anmälan senast 29/1 till Björn Dahlbäck
0760-356646 eller dahlbackbjorn@gmail.com

Mars

17

Lör

10.00 –
15.00

Omställning till ekologisk biodling och hur man
uppfyller villkoren för certifiering. Skillingaryds
församlingshem, Östra Vasagatan 17, Skillingaryd.
Kursledare Lotta Fabricius. Kostnad 350:- plus lunch.
Fika från 09.30, avbrott för lunch på närliggande
restaurang (eller ta med egen matsäck)
Anmälan senast 10 mars till Sture Käll
sture.kall@telia.com eller 0738 345016

April

14

Lör

09.30 –
15.00

Vårmöte i Eksjö. Thomas Dahl beskriver sin egen
biodling och de metoder han använder. Thomas är
SBR-medlem och f.d. ordf i BF. Han driver en större
biodling med inriktning mot honungsproduktion.
Intressant för både större och mindre biodlare. Fika
från 09.30. Anmälan senast 8 april till Karin Altevid
karin.altevid@hotmail.com eller 070-7207463

April

25

ons

18.30 21

Juni

2

Lör

10.00 13.00

Fristående fortsättningskurs i Bihälsa del 2 . SV:s
lokal, Bäckgatan, Nässjö
Bakteriesjukdommar. Mer info om kursen finns
nedan. Anmälan senast 22/4 till Sture Käll,
sture.kall@telia.com eller 0738 345016
Biodlardag i försommartid. Åminne Värnamo. Flera
olika praktiska inslag med inriktning mot nya biodlare,
t.ex avläggare, utvidgning, varroabekämpning, olika
ramformat, pollen, propolis m.m. Kostnad för fika.
Visning av Åminne bruk.
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Sep

1

Sep

12

ons

18.30 –
21

Okt

3

ons

18.30 –
21

Okt

18

tor

18.3021

Länets godaste honung. För att delta i tävlingen
lämnar du en burk honung till någon i
distriktsstyrelsen senast den 1:a sep. Du måste ha en
låda kvar hemma av samma sort, som distriktet köper
av vinnaren.
Skatteregler för biodling och lite ekonomi för biodlare.
SV:s lokal i Vetlanda. Adress kommer vid anmälan.
Anmälan senast 10/9 till Elisabeth Wilhelmsson
rosellplast.ab@telia.com eller 036-166090 dagtid
Ordförandeträff i Jönköping. SV:s lokal Lindellsalen
Huskvarnavägen 40, Jönköping. Föreningarnas
ordförande inbjuds till en kväll med distriktsstyrelsen.
Samtal, resonemang, aktuell information och goda
idéer. Anmälan senast 30/9 till Sture Käll
sture.kall@telia.com eller 0738 345016
0738 345016
Fristående fortsättningskurs i Bihälsa del 3 i Värnamo.
Kafé Kafferepet mitt emot SV:s lokal. Mer info om
kursen finns nedan. Anmälan senast 15/10 till Sture
Käll, sture.kall@telia.com eller 0738 345016
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Information om planerad fortsättningskurs i Bihälsa.
Det är en fortsättningskurs för den som vill lära mer om bihälsa efter genomförda
nybörjarkurser.
Deltagarna skall använda boken ”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället ”
skriven av Ingemar Fries och Preben Kristiansen. Vi följer den studieplan som finns att skriva
ut från Bibutiken där man också kan köpa boken. Vår plan är att genomföra två kurstillfällen
per år spridda över länet och fortsätta så åren framöver. Varje tillfälle skall vara så fristående
det är möjligt. Man kan gå på enstaka tillfällen eller genomföra alla delarna. Den som
genomför alla delarna får, i kombination med egen praktisk erfarenhet, kunskaper i nivå med
”Godkänd biodlare” eller motsvarande. Naturligtvis kan deltagarna påverka hur tätt vi
anordnar kurstillfällen. Tanken är också att vi arbetar som i en studiecirkel, där deltagarna
bidrar med frågor, funderingar och egna erfarenheter, men också aktivt läser i boken.
Kurstillfälle 1: Introduktion till bisjukdomar. Kap1 och kap 2. Genomfördes våren 2017.
Kurstillfälle 2: Bakteriesjukdomar (t.ex. amerikansk yngelröta). Våren 2018
Kurstillfälle 3 Virussjukdomar ( tex, virus som orsakar deformerade vingar). Hösten 2018
Kurstillfälle 4 Encelliga organismer och svampsjukdomar (nosema, kalkyngel etc)
Kurstillfälle 5 Kvalster, framför allt varroa
Kurstillfälle 6 Andra skadegörare, andra onormala tillstånd och förebyggande arbete.

