
Protokoll fört vid sammanträde med 

styrelsen för Hästrikets biodlare den 

7/2 kl.18.30, Gula Huset i Tingsryd. 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson, 

Thomas Karlsson. 

 

48. Öppnade 

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

49. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

50. Protokollsjustering 

Ordföranden justerade protokoll från den 29/11 2010 

 

51. Medlemsläget 

I nuläget har föreningen 72 medlemmar, vilket är en ökning med 8.  

 

52. Reflektioner från den 17/1 

41 medlemmar var närvarande och man tittade på filmer som sedan diskuterades i grupper, 

vilket upplevdes som mycket positivt. Mötet börjades med fika vilket inte var så bra och vid 

kommande möte ska detta läggas i mitten av kvällen. 

 

53. Medlemsmöte den 21/2 

Stig Hansson, Hässleholm är inbjuden till denna kväll för att tala om ”Mera bin” och om sin 

egen biodling.  

Allt är klart inför mötet och fikat är beställt till kl.20.00 

 

54. Medlemsmöte den 21/3 

Temat blir ”Bivård – Bihälsa”. Bertil Johansson, Braås (länsförbundet) kommer och berättar. 

 

55. Aprilträff 

Bestämdes att inte ha någon träff i april. 

 

56. Möte den 12 juni. 

Vid träffen den 12 juni hos Kenneth Karlsson, Veramåla Björkedal, ska vi jobba med 

avläggare i olika former. Kenneth får fria händer att genomföra olika idéer och det kan vara 

bra om deltagarna rent fysiskt kan delta i jobbet med att göra avläggare.  

Valter kommer att ta fram 10 puppor till dessa avläggare. 

Tipsrunda ordnar också Kenneth. 

 

57. Resa till Anders Sand, Hestra 

Beslöts: att resan till Anders Sand, ”Hestrahoning” kommer att ske den 9 juli med beräknad 

ankomst i Hestra kl.11.00. Thomas planerar programmet tillsammans med Anders. 

Anmälan ska ske senast den 24 juni till Valter Sandberg.  

Oklart om gemensam buss eller egna bilar. 

 

58. Kalibrering 

Frågan utgår i nuläget. 



59. HF Biköp 

Frågan om HF:s inköp av avläggare från Hästriket diskuterades. HF blir förmedlare och 

kunden som ska ha avläggare får själv avhämta dessa hos uppfödaren. Ett samhälle, 

lågnormal, ska innehålla 5 ramar med 2/3 delar täckt yngel, 2 pollenramar med foder, 1 

utbyggd ram och 2 mellanväggar vilka ska vara leveransklara mellan 1 – 15 juli 2011. 

Beräknat pris är 1000:- + moms. 

Intresserade anmäler sig till Valter. 

 

60. Medlemsutskick 

Valter ordnar ett medlemsutskick via mail inom det snaraste och informerar om kommande 

aktiviteter. 

 

61. Länsförbundsträffar 

Årsmöte i länsförbundet hålles söndagen den 13/2 i Ingelstad. 

Uppstartsträff  hålles i Vislanda den 26/3 om Mera Bin m.m. 

Resa till Danmark sker lördagen den 14/5. För mer info kolla på länsförbundets hemsida. 

 

62. Samköpen 

Lennart har fått in stora beställningar även denna vår, i nuläget 24 pallar, vilket är fantastiskt. 

14 pall helgjutna lådor, 3 pall tak och 3 pall botten, 4 pall foderlåda. 

 

63. Övriga frågor 

a) Kurs för kvalitetsansvarig hålles den 19-20/3 2011 

b) Material kring Ville biodlare. Thomas ansvarar för program kommande höst. 

c) Valter informerade om bin för centerfolk i Ryd. 

 

64. Nästa styrelsemöte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte hålles måndagen den 18 april kl.18.30 i Tingsryd, Gula huset. 

 

65 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


