
Jönköpings läns biodlardistrikt 
 

Distriktsprogram 2022  

Våren 

Måndagen den 10 januari utvidgat styrelsemöte i Jönköping kl 18.30 

Hantverkssalen på SV, Rosenlund. Styrelsen och alla valda funktionärer kallas. 

 

Tisdagen den 18 januari kl 19. 

ZOOM-föreläsning: Dragväxter och dess pollenfärger.   

Bihälsokonsulent Björn Gustafsson. Länk skickas till alla medlemmar. 

 

Distriktets årsmöte lördagen den 5 februari  digitalt över ZOOM 

Vi loggar in kl 09.30 och övar lite. Årsmötet börjar kl 10. Alla valda ombud, revisorer, 

valberedning och styrelsen får en länk per epost och alla dokument för årsmötet. 

 

Torsdagen den 24 februari kl 19.  

ZOOM-föreläsning: Regelverket för biodlare. Björn Dahlbäck, förbundsordförande 

Länk skickas till medlemmar med epostadresser i medlemsregistret. 

 

Måndagen den 7 mars kl 19. 

ZOOM-föreläsning: Bisjukdomar och bekämpning av dessa. Bihälsokonsulenten Björn 

Gustafsson. Länk skickas till medlemmar med epostadresser i medlemsregistret 

 

Torsdagen den 17 mars kl 19 

ZOOM-föreläsning: En introduktion till hur man själv bygger en egen billig kupvåg.  

Karl Lindqvist berättar hur han gjorde.  

 

 Onsdagen den 20 april 2022 kl 19 

ZOOM-föreläsning: Enkel drottningodling för nybörjare. Per Granevik  

Länk skickas till medlemmar med epostadresser i medlemsregistret 

 

Lördagen den 4 juni biodlardag på Åsens by, Haurida, Aneby  

Start kl 10 och slut ca kl 13 

Programmet är inte klart men några förslag: 

Varroabekämpning 

Göra avläggare 

Ordna am-samhällen vid drottningodling 

Svärmförhindring 

Bihälsokonsulenten Björn Gustafsson informerar. 

Obligatorisk anmälan för fika. Vi hyr logen! 

  



Jönköpings läns biodlardistrikt 
 

 

Sommar 

Distriktet bidrar till del av busskostnader vid föreningars studieresor. Villkor: 

• Max 4000:- och max busskostnaden per resa. 

• Resorna planeras i god tid och görs kända i distriktet så att medlemmar i 

andra föreningar kan anmäla sig. Egna medlemmar har företräde. 

• Föreningen ansöker om bidrag senast 1. maj 2022  

 

Lördagen den 6 augusti biodlardag i Vetlanda kl 10-13 

Gästföreläsare: Ingmar Wahlström, vice ordf i SBR 

Olika sätt att driva en föreningsbigård till nytta och glädje. 

 

Hösten 
 

Länets godaste honung i september. En burk med honung lämnas till någon i 

styrelsen senast den 1 sept. Deltagande ska ha kvar en hel låda av samma honung, 

som distriktet köper av vinnaren och delar ut i priser. 

 

Workshop att göra bivaxsalva, Bo Malmsten i Jönköping. Lördag 27 aug  kl 10-14 

Max 8 deltagare! Anmälan senast fredag 26 aug till bo@biboden.se 

 

Honungsbedömningsreglementet. Kurs för ledamöter i föreningens 

honungsbedömningskommitté. Elisabeth Wilhelmsson. Torsdag 8.Sep kl 18.30 i SV:s 

lokaler Huskvarnavägen 40 i  Jkpg . Anmälan senast måndag 5 sep till 

rosellplast.ab@telia.com. 

 

Workshop att göra bivaxsalva, Bo Malmsten i Värnamo. Lördag 17. Sep kl 10-14 

Exakt samma kurs som i Jönköping. Max 8 deltagare. Anmälan senast fredag 16 sep 

till bo@biboden.se. 

 

Ansökan om bidrag till avelsdrottningar lämnas in senast 1 oktober. 

Regler: 

• Ansökan senast 1 oktober 

• Max 700:-  delas ut per förening i första omgången för den ”första 

drottningen” 

• Återstående budgeterat belopp fördelas lika på de drottningar som det finns 

ansökan om. 

• Drottningen ska vara tillgänglig för avel av föreningens medlemmar. 

 


