
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen  för Hästrikets biodlare den 
12 april 2010 kl.18.30 i Gula huset,  
Tingsryd. 
 
Närvarnade: Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson, 
         Thomas Karlsson. 
Anmält förhinder: Lena Lernå, Karin Bellenby, Per Jönsson, Helena Fransson. 
 
 
65. Öppnande. 
Valter hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
66. Dagordning. 
Dagordningen var utsänd på mail före mötet, vilken godkändes. 
 
67. Protokollsjustering. 
Förslag från kassören Lena Lernå var att styrelsen skulle förenkla och snabba på 
protokollsjusteringen efter utskrift så att besluten kan delges berörda snarast efter beslut. 
Beslöts: att ordföranden justerar styrelseprotokollen fortsättningsvis. 

att protokollet sänds ut via mail till styrelsens ledamöter som snarast delger   
ordföranden avvikande synpunkter. 

 
68. Medlemsläget/Nybörjarkursen. 
Medlemstalet är för närvarande 63.  
Nybörjarkursen rullar på och fem träffar är genomförda av totalt åtta planerade. 
 
69. Medlemsmötet den 25 april – Apiterapi. 
Clovis Kastberg, Varberg, ska tala om Apiterapi i Kvarnamålagården den 25 april kl.14.00.  
Fika och lotteri serveras efter föredraget. 
 
70. Rapport från SBR. 
Valter har varit i kontakt med ordföranden för SBR, Jonny Ulftorp. Mycket är på gång inom 
SBR. Diskussioner förs med bl.a. jordbruksverket och departementet för att förbättra för 
biodlingen.  
Ett antal olika projekt har startats bl.a. ”våga växa” där Thomas K. ingår i grupp sydost. 
Varrobehandling med Apistan kanske kommer att kunna fortsätta eftersom det numera 
klassas som läkemedel och att det är någon som lämnat in ansökan om att få sälja 
preparatet.  
Införsel av bin inom EU kommer att vara fullt möjlig under vissa förutsättningar. 
 
71. Sommarträffarna 30/5 och 13/6. 
Söndag den 30 maj åker alla intresserade till Uppvidinges Biodlarmuseum, Älghult, där vi 
bl.a. kommer att träffa Peter Overdick, ordförande i Uppvidinge Biodlarförening som visar 
deras föreningsbigård. 
Samling kl. 11.00 för avfärd och hemfärd c:a 17.00  Kaffe är beställt för varje deltagare 
som betalar 20 kr. som vanligt. 



Beslöts: att Hästriket betalar inträdet, 30kr/person, till biodlarmuseet för varje deltagare. 
 att sista anmälningsdag är den 20 maj till Valter Sandberg. 
 
Söndag den 13 juni besöker vi Karin o Klas-Göran Anderssons biodling i Övre Källehult, 
Tingsryd kl. 14.00 – 17.00. Vi får se delar av biodlingen, slungningsrum, tipspromenad och 
fika på altanen. 
Vägvisning: Kör från Tingsryd mot Linneryd 5 km  vid skylt Boaryd sväng vänster och kör 4.5 
km till  skylt ”honung säljes” , sväng höger. 
Beslöts: att anmälan om deltagande sker till Valter Sandberg senast den 8 juni. 
 
72. Hemsidans uppdatering. 
Diskuterades ingående behovet av att styrelseprotokollet finns i sin helhet eller som utdrag 
på hemsidan. Studiebesök på Växjöortens hemsida gjordes via nätet, där man lägger ut 
protokollen i sin helhet. 
Beslöts: att protokollen ska läggas ut i sin helhet på hemsidan för alla medlemmar. 
 att kostnaden för hemsidan blir 12 kr per månad + moms, totalt 180 kr/år. 
 
73. Visningsbikupan, Hembygdsgården i Väckelsång. 
Valter jobbar med att skaffa sponsorer till projektet. Hembygdsgården kommer att hjälpa till 
med uppförandet. Valter och hembygdsförenings ordförande Ivan Johansson ska göra 
studiebesök i Rävemåla Hembygdspark för att titta på bigården där. 
Beslöts: att Hästriket köper in en visningsbikupa till Väckelsång. 
 att Valter kollar runt lite vilka kupalternativ som finns och vilka priser. 
 
74. Samköpet. 
Lennart Carlsson meddelade att allt beställt biodlarmaterial har kommit hem till Björkeryd. 
Lasset kostar över 100.000 kronor som Hästrikets medlemmar beställt. 
Viktigt att alla som beställt snarast hämtar och betalar sina varor. 
 
75. Riksförbundsmötet. 
Ingen har anmält sig hittills. 
 
76. Depåträff - leveransrutiner. 
Lennart Carlsson är vald till depåchef för Hästriket. Viktigt med vilka rutiner som kommer att 
gälla för dem som vill sälja sin honung till SBR och Mantorp. 
 
77. Villa Vik – Bihälsa och Hygien. 
13 medlemmar från Hästriket deltog i denna kurs.  
Helhetsbedömningen var att det var en mycket givande kurs och att fler borde få lyssna till 
Anders Berg, Ryssby och hans sätt att bedriva biodling. 
Ingemar Wallström, Torsås gick igenom delar av Bihusesyn och de nya branschreglerna. 
 
78. Länsförbundets årsmöte. 
Frågan utgår. 
 
 
 



79. Övriga frågor 
a) Kassarapport i dagsläget är 27401 kr – 6000kr som ej är verifierade av okänd inbetalare, 
totalt 21 400 kronor. 
 
b) Beslöts: att betala 200 kronor i medlemsavgift till Leader. 
 
c) Valter visade ICA-torget som vänder sig mot små odlare, men där man måste vara 
kvalitetscertifierad för att kunna sälja egenproducerade produkter. 
 
d) Valter har deltagit på ett Rotary-möte i Tingsryd med ca 15 deltagare och på Fiskestads 
Byaförening med 30-talet deltagare och talat om Bin och Biodling. 
 
80. Nästa möte. 
Beslöts: att nästa styrelsemöte blir den 9 augusti kl.18.30 i Gula Huset, Tingsryd. 
 
81. Mötets avslutning 
Valter tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
Thomas Karlsson    Valter Sandberg 
Sekreterare    Ordförande 
 
 


