
Jönköpings läns biodlardistrikt 
 

Förslag till distriktsprogram för 2023 

Våren 

Tisdagen den 10 januari kl 18.30:  

Utvidgat styrelsemöte med alla valda funktionärer i SV:s lokaler på Rosenlund i Jönköping. 

Adressen är Huskvarnavägen 40. Kallelse skickas till alla berörda. 

 

Tisdagen den 24 januari kl 20 föreläser Eva Forsgren om amerikansk yngelröta del 2 över 

ZOOM. Länk: 
https://us06web.zoom.us/j/86176329131?pwd=TFRIQUlyZXFxTFViZWpFc25OUHZtQT09 

Lördagen den 4 februari kl 09.30 

Distriktets årsmöte i Ribbaskolan Gränna. Från kl 09.15 fika och mingel. Årsmötet börjar kl 10 

med avbrott för lunch och avslutas absolut senast kl 15. Valda ombud får särskild kallelse. 

Medlemmar är välkomna som observatörer. Alla måste anmäla sig i förväg senast söndagen 

den 29 januari till sture.kall@telia.com eller 0738-345016. Alla deltagare betalar 100:- för 

lunch och fika vid ankomst. Kontant eller SWISH. 

 

Torsdagen den 23 februari  kl 20 föreläser Richard Johansson via ZOOM om bihälsa. Länk: 

https://us06web.zoom.us/j/86887980284?pwd=Z0FxbXJHRVlFNndNY05LWmNZRXU1UT09 

Tisdagen den 21 mars  kl 20 föreläser Barbara Locke Grandér (på engelska) om 

varroakvalstret över ZOOM.  Åhörare kan ställa frågor på svenska. Länk: 

https://us06web.zoom.us/j/81788909647?pwd=anpTOTd0dnlLSGNWeGF5azJrb2dudz09 

 

Lördagen den 25 mars  distriktets vårmöte i Folkdanslokalen i Eksjö (Garvaregatan) 

Bihälsokonsulent Björn Gustafsson föreläser  om viktiga dragväxter och om bihälsa. Fika från 

09.30 och föreläsningen börjar kl 10. Vi slutar senast kl 15 och gör avbrott för lunch. 

Deltagarna betalar100:- för lunch och fika och distriktet sponsrar med lika mycket. Anmälan 

om deltagande senast måndagen den 20 mars till Karin Altevid på 

karin.altevid@hotmail.com eller 070 7207463. Arrangeras tillsammans med Södra Vedbo bf. 

 

Lördagen den 3 juni inbjuder vi till en biodlardag i försommaren på  Brunstorps gård, 

Huskvarna. Värdförening är Södra Vätterbygdens bf som arrangerar denna dag tillsammans 

med distriktet. I Brunstorp har Södra Vätterbygdens bf en föreningsbigård med slungrum och 

förråd. Jönköpings kommun driver en genbank för äppelträd. En vacker plats som är väl värd 

ett besök i försommartid. Samling och mingel från kl 09.15. Programmet börjar kl 10 och 

pågår till ca kl 13 

Detaljer i programmet planeras under våren. 
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Höstens program (planeras av styrelsen under våren. Det som står här nedan 

är förslag) 
Distriktet stödjer föreningars inköp av avelsdrottningar (ingår i budget) 

Regler: 

• Ansökan senast 1 oktober. Det går bra med mail, men föreningen måste 

bevaka att man får en bekräftelse på att mailet gått fram 

• 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. 

 

Länets godaste honung 

Länets godaste honung utses efter provsmakning av den besökande allmänheten på 

Fruktens dag på Brunstorpsgård i Huskvarna. Besökarna kommer från ett stort geografiskt 

område och är inte begränsade till Jönköpings kommun. Den som vill delta lämnar en burk 

till någon i styrelsen senast den 1 september och sparar en hel låda med 12 burkar tills 

tävlingen är avgjord. Vinnaren får ett diplom. Av vinnaren köper distriktet köper 12 burkar, 

som delas ut i priser till de röstande. 

 

 

Från kupa till burk 

Distriktet ordnar under hösten möten med honungstema på flera platser i distriktet. 

Föreningar som vill vara värdförening ( fixar lokal och fika) är välkomna att höra av sig. 

 

ZOOM-föreläsningar 

Datum och innehåll kommer senare. 


