
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  

för Hästrikets Biodlare, 2010.02.22, Gula Huset, 

Tingsryd. 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Klas-Göran Andersson, Karin Bellenby, 

Lennart Carlsson, Per Jönsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå, Helena Fransson. 

 

47. Mötets öppnande. 

Valter hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

48. Dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

49. Justering. 

Beslöts: att godkänna styrelseprotokollet från 2009.12.07 och därmed anse det justerat. 

 

50. Medlemsläge – Nybörjarkursen. 

Nybörjarkursen har startat och tillfört ett flertal nya medlemmar till föreningen.  

I dagsläget har vi ökat medlemstalet med 9 personer till totalt 63 medlemmar. 

 

51. Medlemsmöte den 15/3. 

Diskuterades de nya reglerna för biodlare som kan komma att gälla alla biodlare. Medlems-

mötet ska därför gå igen det nya materialet ”Bihusesyn”, dessutom ska vi  diskutera ”varroa-

bekämpning med bl.a Oxalsyra”. 

 

52. Medlemsmöte – Apiterapi. 

Beslöts: att arrangera ett möte om Apiterapi  med Clovis Kastberg i Kvaranamåla gården sön 

              dagen den 25 april kl. 14.00. 

 

53. Sommarträffar. 

Diskuterades två  sommarträffar i föreningen. Bl.a framkom önskemål om en resa till Uppvi-

dinges Biodlarmuseum, samt deras föreningsbigård  lördag den 29 el. söndag den 30/5. Alt.  

lördag  den 12/6 el. söndag den 13/6. 

Träff två ska vara ett besök hos Klas-Göran och se delar av hans biodlarverksamhet, bl.a om-

byggnaden av slungningsrum.  

Beslöts: att uppdra åt Thomas att kontakta Overdick i Uppvidinge och boka i första hand  

              30 maj, 2:a hand 29 maj för träff 1. 

              att  träff 2  blir hos Klas-Göran Andersson den 13/6 om allt stämmer med  

              Uppvidinge. 

 

54. Hemsidans uppdatering. 

Beslöts: att Lena Lernå ansvarar för uppdateringen av Hästriktets hemsida tills vidare i  

              samarbete med  Thomas till en kostnad av c:a 500 kr/år. 

 

55. Visningsbikupa i Väckelsång. 

Hembygdsföreningen vill att Hästriktets biodlare deltar med en Tipspromenad i hembygds-

gården den 4-5/9. Valter håller kontakten med Ivan Johansson. 

Thomas ska skicka över materialåtgången till bygget av visningsbigården i Rävemåla till  

Valter. 



56. Samköp – Lennart Carlsson 

Lennart har förhandlat med LP:s Biodling om priser för 2010 vilket resulterat i att Hästriktets 

medlemmar kan beställa och inhandla material av olika slag till samma pris som gällde 2009. 

I dagsläget är 17 pallar beställda av medlemmarna. 

Senast den 15 mars måste Lennart ha ev. ytterligare beställningar hos sig. 

Påminnelse lägges in på hemsidan. 

 

57. Nybörjare/storbiodlare. 

Intresse finns från en deltagare i nybörjarkursen att starta storbiodling. Önskemål finns om  

praktikplatser hos några biodlare finns därför. 

Ett visst intresse fanns inom styrelsen, men något beslut togs inte utan detta får prövas fall till 

fall. 

 

58. Resa 8/5 Skåne. 

Länsförbundets bussresa till Skåne den 8/5 kommer bl.a att besöka storbiodlaren Lennart 

Nilsson och mycket mer. Se länsförbundets hemsida. 

Intresserade anmäler sig till Valter  Sandberg eller till Bernt Bengtsson, Kronoberg, eller på  

www.biodlarnakronoberg.se  senast 9 april. Max. 60 deltagare. 

 

59. Länsförbundets utbildningsprogram. 

Länsförbundet har flera olika intressanta utbildningar för medlemmarna i länet.  

Se länk på Hästriktets hemsida. 

Till ”Bihälsa och hygien i biodlingen” lördagen den 20 mars, Villa Vik i Växjö 9.00-15.30 

anmäler Valter  sig själv, Thomas, Kenneth, Lennart, Klas-Göran. Var och en betalar själv 

deltagaravgiften på 150 kr. 

Valter meddelar övriga medlemmar om sista anmälningsdag den 7 mars. 

 

60. Länsförbundets årsmöte. 

Kenneth rapporterade om länsförbundets årsmöte 2010.02.14 där bl.a ett uttalande om GMO 

gjordes. Årsmötet ställde sig bakom beslutet ”SBR skall verka för ett totalförbud mot an-

vändning av GMO i grödor i Sverige.” 
 

61. Honungspriset SBR. 

Valter presenterade SBR:s honungspris inför den kommande honungssäsongen. ”Omstart 

2010 för HF och Sveriges biodlare” Allt tyder på att det blir ett ökat honungspris detta år på 

upp till 30-31 kr/kg.  

SBR kommer att redovisa i kommande numret av Bitidningen nr.3, mars 2010. 

 

62. Övriga frågor. 

 

63. Nästa möte. 

Beslöts: styrelsen kallas till sammanträde den 12 april kl.18.30, Gula Huset i Tingsryd. 

 

64. Avslutning. 

Valter tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Thomas Karlsson  Valter Sandberg 

Sekreterare   Ordförande 

 

http://www.biodlarnakronoberg.se/

