
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen, 

Hästrikets biodlare, SV-lokalen Tingsryd, 7/12 -09. 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Thomas Karlsson, Lena Lernå, Klas-Göran 

Andersson, Lennart Carlsson, Helena Fransson. 

Förhinder: Karin Bellenby och Per Jönsson. 

 

 

30. Mötets öppnande. 

Ordförande Valter Sandberg hälsade nyvalda styrelsen välkommen till verksamhetsåret  

2010 års första styrelsesammanträde och förklarade detsamma öppnat. 

31. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes och ligger grund för dagens sammanträde. 

 

32. Justera protokoll. 

Beslöts: att godkänna protokoll från sammanträde 20091020 

att styrelseprotokollen justeras vid nästkommande styrelsesammanträde. 

 

33. Konstituering av styrelse. 

Beslöts välja enligt följande:   

Vice ordförande:   Kenneth Karlsson, Tingsryd 

Sekreterare:  Thomas Karlsson, Älmeboda 

Kassör:  Lena Lernå, Alvesta 

Avelsansvarig:  Valter Sandberg, Väckelsång 

Bisjukdomsfrågor: Klas-Göran Andersson, Tingsryd 

Kvalitetsansvarig:  Kenneth Karlsson, Tingsryd 

Depåföreståndare: Lennart Carlsson, Urshult 

 

34. Stadgar i SBR. 

Beslöts: att föreningen, Hästrikets biodlare, i möjligaste mån ska följa SBR:s stadgar. 

 

35. Nybörjarkurs. 

Nybörjarcirkel i biodling är föreslagen att starta den 25 januari 2010 kl.18.30 i SV lokalen 

Tingsryd. I dagsläget är det 5-6 personer anmälda och det är viktigt att vi får fler 

intresserade för studiecirkeln som Valter kommer att vara ledare för. 

Deltagaravgiften som också utgör första årsavgiften som medlem i SBR är 200 kr + avgift 

för studiematerial. 

  

36. Kvällsträffar under vintern 2010. 

Diskuterades olika aktiviteter  som kan vara av intresse för medlemmarna i föreningen. 

Beslöts att: 1:a träffen,  Måndag den 18/1 kl.18.30 i Kvarnamålagården, Väckelsång, 

  ”Lennarts binära frågor” 

2:a träffen,  Måndag den 15/2 kl. 18,30 i Kvarnamålagården, Väckelsång 

 ” Apimondia – bisjukdomsfrågor” 

3:e träffen,  Måndag den 15/3 kl.  18,30 i Kvarnamålagården, Väckelsång 

 ”Honungskväll” 

 

37. Utskick inkl protokoll 

Beslöts att: Valter gör ett medlemsutskick med information till medlemmarna om frågor  

som behandlats på styrelsen. 



 

38. Väckelsångs visningskupas sponsorer? 

Valter kommer att tala med några tänkbara företag i Väckelsång om visningskupan och se 

vilka möjligheter som finns till sponsring av densamma. 

 

39. GMO uppror 

Odling av GMO grödor skapar stora diskussioner på olika håll inom landet, vilket 

diskuterades inom styrelsen med utgångspunkt från SBR:s insända synpunkter till 

Jordbruksdepartementet 2009-12-04. Bilaga till protokollet. 

Skrivelsen avslutas med tre attsatser, 

 ”Att växtodlaren inte ska odla GMO– gröda inom 5 km från en stationär bigård. 

Att GMO – grödor inte får skada bina eller biodlaren och dennes ekonomi. Om  

 det skulle uppstå skador ska biodlaren kompenseras fullt ut. 

Att växtodlaren måste se till att det inte finns bikupor inom 5 km och att  

 länsstyrelsen ska kunna ge växtodlaren dessa uppgifter.” 

 

40. Honungstävlingen på Kurrebo 

Frågan har uppkommit från länsförbundet om en biodlare ska få lämna in mer än ett 

bidrag i honungstävlingen och därmed ha möjlighet att hamna med kanske två eller fler 

burkar i finalen. 

Beslöts: att styrelsen förordar att varje biodlare ska kunna ha mer än en burk i finalen. 

 

41. Apiterapi 

Årsmötet beslöt att föreningen skulle köpa hem Apimondias Apiterapi-CD att visas på ett 

medlemsmöte, vilket också skett. Dessvärre visade det sig att CD inte finns på svenska, 

vilket medför problem vid en visning. 

Uppdrogs åt Thomas att kolla med förbundet och försöka hitta en lösning på problemet. 

 

42. Branschriktlinjer 

Alla biodlare som producerar mer än ”små mängder” honung ska göra en anmälan till 

länsstyrelsen i sitt län och registrera sin anläggning som ”livsmedelsföretagare inom 

primärproduktionen” och följa branschriktlinjerna för säker honungsproduktion.              

(  www.slv.se  skriv in sökord ” honungsproduktion ” ) 

Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndighet om honung och små producenters 

leverannser av små mängder honung. Fastställd av P. Brådenmark 09.11.24. 

I avsninttet - Livsmedelsverket 9.9.4. ”Vad är ”små mängder” honung?”  

”Med små mängder avses en genomsnittlig årsvolym på 1000 kg honung och andra 

primärprodukter från den egna biodlingen.” 

 

43. Hemsidan. 

Lena har förslag från www.one.com där vi kan göra en hemsida, som skulle räcka för vår 

förening och där kostnaderna skulle bli c:a 500 kr/år. Lena håller i trådarna tills vidare och 

mailar över kommande idéer till Thomas och Valter. 

Beslöts: att Lena gör en beställning och lägger upp hemsidan www.hastriketsbiodlare.se    

efter de diskussioner som vi haft i styrelsen och på årsmötet. 

att hemsidan får kosta 500 kronor för 2010. 

  

 

 

 

http://www.slv.se/
http://www.one.com/
http://www.hastriketsbiodlare.se/


 

44. Övriga frågor.  

a) ”Fadder – kontaktperson”  

Nystartade biodlare som behöver råd och stöd i sin biodling skulle få större trygghet när 

det drar ihop sig. 

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

              Thomas Karlsson blir ”faddrar” och finns med på hemsidan. 

 

45. Nästa möte. 

Beslöts: att styrelsen träffas måndag den 8 februari 2010 i SV.s loklal Tingsryd kl.18.30 

 

46. Avslutning 

Ordföranden, Valter tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

 

 

 

 


