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Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2014-11-16, Br. Nelsons Frö, Tingsryd. 

 

 

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 Birgitta Henriksson 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

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

godkändes av årsmötet. 

 

6. Föredagningslistan godkändes. 

 

7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida och ansågs därmed föredraget, 

vilket godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått. 

Valter föredrog 2014 års verksamhetsberättelse, vilket godkändes och lades till handlingarna.  

Bilaga 1 till protokollet.  

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att föreningen består av 96 

medlemmar, som tillsammans har producerat 56.276 kg honung, vilket blir 38.2kg/samhälle. 

Räknar man bort att 500 samhällen sålts under året blir det 58kg/samhälle. Tillsammans har 

1687 bisamhällen som invintrats 2014. Antalet avläggare som gjorts är 680 st (+8%), 146 st 

bisamhällen (-9 %) gick förlorade under den gångna vintern.  

Varroabehandling - 24 har använt Apistan, 36 Oxalsyra, 4 Tymol, 5 Myrsyra, 1 Rabarber,  

42 medlemmar har arbetat med drönarbortskärning, flera i kombination med annan 

behandling. Två medlemmar har inte behandlat mot varroa.  

Tre medlemmar har inte lämnat någon årsberättelse. Ca 12 medlemmar är utan bisamhällen. 

Valter påtalade att varje biodlare måste anmäla uppställningsplatser för bisamhällen var tredje 

år för att bitillsynen vid ev. utbrott av yngelröta ska fungera. 2015 är ett Rapporterings år, 

vilket betyder att alla bigårdar ska rapporteras till Länsstyrelsen i Skåne. Se vidare på SBR:s 

hemsida.   
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10. Bokslut. 

Kassör Lena Lernå föredrog resultat- och balansräkningen och det ekonomiska läget i 

föreningen, vilket sammanfattas som "mycket gott".  

Resultatredovisningen slutar på ett + 6.106.95 kronor, tillsammans med ingående balansen  

35.599,41 kronor finns det idag 41.706.36 kronor att överföras till 2015 års verksamhet. 

 

11. Revisionsberättelse. 

Taru Andersson föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna och fanns 

tillgänglig för årsmötet.  

Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2014.  

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att lämna styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

 

13. Medlemsvärvning 2015. 

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

idag är medlemmar får betala 500 kr, vilka används för att bl.a betala första årets medlemskap 

(435 kr) i SBR/biodlarföreningen, samt tillkommer kostnad för studielitteratur.  

 

14. Medlemsaktiviteter 2015. 

Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. Tre vinterträffar, 

sommarträff, honungskurs är traditionsbundna aktiviteter. 

Valter uppmanade årsmötesdeltagarna att komma med ytterligare förslag, bl.a finns utrymme 

för idéer till vinterträffens utformning den 30/3.  

Vid ett tillfälle i vinter kommer biodlare Martin Nerman, Ljungby och föreläser. 

      

15. Kurser i SBR Länsförbundet 2015. 

Någon information fanns inte tillgänglig. Beslut har ännu inte fattats. Håll koll på hemsidan. 

 

16. Träffar i Hästrikets biodlareförening. 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, måndagar kl. 18.30 med början den 26 januari, 

23 februari Martin Nerman, Ljungby, talar om biodling, 30 mars aktivitet för medlemmarna.  

Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Beslöts: att styrelsen får planera vidare med kvällsträffarna. 

      

17. Länsförbundets resa 2015 

Beslut har ännu inte fattats och vidare information kommer på länsförbundets årsmöte eller 

länk via Hästrikets hemsida, www.hastriketsbiodlare.se   

18. Årsavgift i lokalföreningen. 
Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2016 

 

19. Val av ordförande på 1 år för 2015. 

Beslöts: att enhälligt välja om Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

http://www.hastriketsbiodlare.se/
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20. Val av ledamöter på 2 år, 2015-2016. 

Beslöts: att välja om Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

att välja om Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd 

 

21. Val av suppleanter på 1 år. 

Beslut: 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. 

Beslut: Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Leif Krantz, Fiskestad, Väckelsång 

Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd 

 

23. Val av Honungsbedömningskommite för 2015. 

Beslöts: att välja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Marita Ygdevik, Ulfsryd 3, Tingsryd 

 

24. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 08.02.2015, Ingelstad 

Beslöts: som ordinarie ombud välja, (1 ombud/påbörjat 10-tal medlemmar)  

Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, 

Stig Magnell, Opalvägen, Växjö, 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult,  

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd,  

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd,  

Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult. 

Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

Kenneth Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

Robert Jonasson, Plogvägen 105, Växjö 

 

Beslöts: att som suppleanter välja  

Per Jönsson, Dunshult, Urshult,  

Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult,   

Stijn De Wachter, Hultalycka, Urshult,   

Leif Krantz, Fiskestad, Väckelsång,  

Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd. 

 

25. Val av valberedning. 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och 

Robert Jonasson, Korpastigen, Tingsryd. 
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26. Motioner fanns inga att behandla. 

Valter uppmanade till att skriva motioner. 

 

27. Länets bästa honung. 

Av länets 27 inlämnade tävlingsbidrag har 16 lämnats in från Hästriket och utfallet visar att 

föreningen står i topp då det gäller honungskvaliten. 

1:a blev Arne Andersson, Älmhults bf. 

Delad 2:a blev Birgitta Henriksson och Niclas Hellberg, Hästriket bf. 

 

28. Övriga frågor. 

a) 8 medlemmar har lämnat in honung för bedömning vid årsmötet alla godkändes.  

Ytterligare 16 pers. hade lämnat in till länets bästa honung, varav en burk inte blev godkänd. 

Totalt blev 23 godkända. 

b) Lennart Carlsson delade ut beställningsblankett för köp av kupmaterial 2015. Beställning 

senast under februarimötet. 

c) Länsförbundet anordnade en kurs tillsammans med Hushållningssällskapet i Ingelstad om 

honungshantering som inte höll den kvalitet som utlovats. Deltagare skulle bli kompenserade 

för detta. Hästrikets bf. ska kolla upp detta. 

d) Thomas informerade om att en fortsättningskurs ”Rationell Biodling” kommer att börja i 

januari 2015. Intresserade att delta kan anmäla sig till detta. 

e) Vad är ekologisk biodling var en fråga som ställdes och årsmötets gästföreläsare Olof 

Laurin, Skåne redogjorde för detta. 

f) Önskemål framfördes om att på Hästrikets hemsida införa en ”köp & sälj sida”. Lena Lernå 

ska kolla upp detta och lämna styrelsen sitt förslag. 

 

29. Årsmötets avslutning 

Valter Sandberg tackade alla för deltagandet och inbjöd till att äta smörgåstårta, dricka och 

kaffe. 

 

 

Biodlare Olof Laurin, Eslöv, (Hästveda bf) och ledamot av SBRs länsförbund i Skåne var inbjuden att 

tala om sin biodling i Skåne.  

Huvuddelen av verksamheten har varit drottningodling och avläggare för avsalu. Honungen har fram 

till nu varit en mindre del i verksamheten. Rapsen utgör huvuddelen av honungsdraget vilket gör att 

efter den 15 juni är draget och årets honungsskörd är över. Detta betyder att alla bisamhällen måste 

tidigt stimuleras och vara starka när draget börjar. Bimängden måste vara som störst redan den 15 

maj. Detta är en månad före vårt hallondrag som börjar omkr. 10-15 juni. 

Att göra nya bisamhällen, avläggare, ska planeras noggrant om de ska vara för avsalu. Man ska veta 

hur lång tid det tar för samhället att växas till sig så att det blir invintringsfärdigt i rätt tid.  

Gör man samhället tidigt på försommaren, 1- 15/6 ska man bara starta med en yngelram och lite extra 

bin, en foderram, samt tre utbyggda vaxramar och 5 mellanväggar i en 10-ramas frigolitkupa. Ser 

man till att samhället hela tiden har foder så är detta ett starkt samhälle på ca 70 dagar och kan med 

framgång invintras i slutet av augusti. 

En spännande, lärorik och pedagogisk föreläsning med många intressanta bilder och inslag av bra 

och genomtänkta idéer genomsyrade hela framförandet som var välplanerat. 

Ett stort och varmt tack till Olof från Hästrikets biodlare i Tingsryd! TACK! 

 



Sida 5 av 5 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande  

 

Justeras: 

 

Birgitta Henriksson    


