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Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2010-11-21, Kvarnamåla Väckelsång. 

 

 

 

1. Årsmötets öppnande. 
Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

2. Val av mötesordförande . 

Till att leda dagens årsmötesförhandlingar valdes Valter Sandberg. 

 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Thomas Karlsson 

 

4. Val av protokolljusterare. 

Till protokolljusterare valdes Lena Lernå och Taru Andersson 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

Kallelsen har i god tid skickats personligen till alla medlemmar via brev eller e-post, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

6. Föredragningslistan godkändes med vissa tillägg. 

 

7. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs av Thomas, godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått. 

Kenneth föredrog 2010 års verksamhetsberättelse. Bilaga 1 till protokollet  

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att föreningen består av 64 

medlemmar, 22 kvinnor och 42 män, (18 medlemmar har ännu inga bin) som tillsammans har 

producerat dryga 39,3 ton honung och tillsammans har 1137 bisamhällen som invintrats 

2010. Antalet avläggare som gjorts är 509 st av 30 medlemmar. 156 st bisamhällen (16%) gick 

förlorade under den gångna vintern. Av Hästrikets medlemmar var det 15 som inte hade 

några vinterförluster. 

 Varroabehandling - 18 har använt Apistan, 13 Oxalsyra, 1 Tymol, 3 Myrsyra, 1 Mjölksyra, 15 

medlemmar har arbetat med att skära bort drönarceller, 5 medlemmar har ej behandlat.  
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10. Bokslut. 

Kassör Lena Lernå lämnade en rapport om det ekonomiska läget i föreningen som är fortsatt 

gott.  

Resultatredovisningen slutar på ett netto av 12.160,54 kronor,  tillsammans med ingående 

balansen  21137,82 kronor finns det idag 33.298,36 kronor  att överföras till 2011 års 

verksamhet. 

 

11. Revisionsberättelse. 

Kassören föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna och fanns 

tillgänglig för årsmötet.  

Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2009. Bilaga 2. 

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att lämna styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 

 

13. Medlemsvärvning  2011. 

Diskuterades med uppmaningen till alla närvarande att söka skapa intresse hos fler att bli 

biodlare. Målsättningen är att starta en nybörjarcirkel för att få fler biodlare. Varje deltagare 

som inte idag är medlemmar får betala 200 kr, vilka används för att betala första årets 

medlemskap i biodlarföreningen, samt tillkommer kostnad för studielitteratur. Valter 

föredrog ett antal anmälda cirkeldeltagare. 

 

14. Medlemsaktiviteter  2011. 

Förslagslappar delades ut till årsmötesdeltagarna. 

Beslöts: att göra ett studiebesök hos Kenneth Karlsson, Björkedal, den 12 juni 2011. 

      

15. Kurser i länsförbundet. 

Programmet är ännu inte fastlagt. 

 

16. Träffar i Hästrikets biodlareförening. 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, Måndagar kl. 18.30 med början den 17 januari, 21 

februari, 21 mars, i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Beslöts: att styrelsen ska titta vidare på olika programinslag till dessa träffar. 

      

17. Länsförbundets resa 2011.05.14. 

Siktet är inställt söder ut men är ännu inte helt fastställt. Vidare information kommer på 

länsförbundets och Hästrikets hemsida, www.hastriketsbiodlare.se 

 

18. Årsavgift i lokalföreningen. 

Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor 

 

http://www.hastriketsbiodlare.se/
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19. Val av ordförande på 1 år. 

Beslöts: att omvälja Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

 

20. Val av ledamöter på 2 år, 2011-2012. 

Beslöts: att välja om Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd 

    att välja om Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

 

21. Val av suppleanter på 1 år. 

Omval  av Per Jönsson, Dunshult, Urshult 

Omval av Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult 

Omval av Karin Bellenby, Kärr 4, Urshult 

Omval av Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd 

 

22. Val av revisorer på 1 år. 

Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Leif Krantz, Fiskestad, Väckelsång 

 

23. Val av Honungsbedömningskommite för 2009. 

Beslöts: att välja Kenneth Karlsson, Björkedal, Sivert Svensson,Ulvanäs, Taru Andersson, 

Strömmamåla, Ingvar Johansson, Bergaryd, Klas-Göran Andersson, Övre Källehult. 

 

24. Val av ombud till Länsförbundsmötet, St Sigfrids Folkhögskola  2011.02.13. 

Beslöts: som ordinarie ombud välja Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, Sivert Svensson, 

Ulvanäs, Väckelsång, Stig Magnell, Opalvägen, Växjö, Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult, 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd, Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd, Lennart Carlsson, 

Björkeryd, Urshult. 

Beslöts: att som suppleanter välja Leif Karntz, Väckelsång, Per Jönsson,Urshult, Kurt Nilsson, 

Urshult, Stijn De Wachter,Urshult,  Mats Andersson, Tingsryd. 

 

25. Val av valberedning. 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och Sivert Svensson, Ulvanäs, 

Väckelsång. 

 

26. Motioner fanns inga att behandla. 

Valter uppmanade till att skriva motioner. 

 

27. Länets bästa honung. 

1:a blev Valter Sandberg, Hästriket , vilket är hans 1:a inteckning i vandringspriset. 

2:a blev  Karin Bellenby, Hästriket,  

3:a blev  Lennart Östfahl, Alvesta Moheda.  

 



Sida 4 av 4 

 

 

 

28. Övriga frågor. 

1. Thomas Karlsson föredrog inkommet brev från Svensk Honungsförädling 2010/2011. 

Beslöts:  att Valter mailar ut brevet till alla medlemmar på måndag den 22/11. 

 

2. Hästrikets hemsida har varit en fråga som diskuterats vid ett flertal tillfällen de senaste 

åren.  Sedan förra årsmötet har föreningen en egen hemsida som  i huvudsak sköts av 

Lena Lernå och Thomas Karlsson.  Lena uppmanade till besök på hemsidan och önskade  

att medlemmarna mailar över bilder på biodling m.m. Föreningens totala kostnad för 

hemsidan är mindre än 300 kronor/år 

 

3. Lennart Carlsson lämnade ut en intresseanmälan till Samköp 2011 och uppmanade alla 

medlemmar att se över sitt behov av bimaterial m.m. till medlemsmötet den 17/1 -11. 

 

4. Kenneth Karlsson, v.ordförande, tackade Valter Sandberg för hans enorma engagemang i 

föreningen, han tackade också alla närvarande medlemmar som ställer upp och deltar på 

föreningens olika möten och uppmanade till en stor applåd. 

 

5. Diplom tilldelades Martin Grohman för hans initiativ till artikel i Bitidningen nr.9 

September 2010. 

 

6. Diplom tilldelas även Lennart Carlsson för att han har värvat flest medlemmar under året.  

 

29. Årsmötets avslutning 

Valter Sandberg tacka alla för deltagandet och inbjöd till att äta smörgåstårta och kaffe. 

 

Honungsbedömningskommittén bedömde 12 st honungsburkar före årsmötet. 

 

Till årsmötet var Olle Andersson och Anders Sand från Buckfastklubben inbjudna att 

tala om deras arbete med att ta fram nya bisamhällen och avelsdrottningar. Ett 

mycket intressant och instruktivt föredrag, vilket vi tackar speciellt för. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande  

 

Justeras: 

Lena Lernå    Taru Andersson 


