
Protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Hästrikets biodlare den 
9 augusti 2010 kl.18.30 i Björkedal 
hos Kenneth Karlsson. 
 
Närvarnade: Kenneth Karlsson, Valter Sandberg, Lennart Carlsson, Klas-Göran Andersson, 
Per Jönsson, Lena Lernå, Helena Fransson, Karin Bellenby, Thomas Karlsson.  
 
 

82. Öppnande 
Valter Sandberg hälsade styrelsen välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
83. Dagordning 
Föredragningslistan var utsänd på mail, vilken godkändes. 
 
84. Justering 
Enligt beslut 2010:67 justeras protokollet av ordföranden. 
 
85. Medlemsläget 
Medlemstalet har ökat med en medlem till 64 i dagsläget. 
 
86. 25/4 Clovis Kastberg, reflektioner 
Av styrelsens ledamöter som var närvarande vid Clovis Kastbergs medverkan i Apiterapi 
mötet var alla mycket nöjda med mötet. Konkret var det däremot inte klart vad man fick ut 
av föreläsningen.  En bilaga sammanställd av Helena Fransson bilägges protokollet. 
 
87. Rapport SBR 

 Planerna på att importera bin från Italien uteblev då det visade sig att dessa hade 
trakékvalster. 

 1500 drottningar importerades från Argentina. 

 Ingelstads lantbruksskola som ägs av hushållningssälskapet kommer kanske att bli ett 
”bicentrum”. 

 Planer finns på att göra ett Leaderprojekt kring temat ”Avläggare, inspirera, utbilda”. 

 Våga växa-gruppen jobbar vidare med ett arbetsmaterial. Kurs i Växjö den 2/10 med 
anmälan till Monica R Aspegren senast den 19/9. 

 
88. 30/5 Sommarträffen i Uppvidinge 
Besöket i Uppvidinges ”BiodlarMuseum” och guidningen var mycket bra. Kaffe och fika var 
till allas belåtenhet. En besvikelse var att det inte fanns bin i föreningsbigården. Hanges 
glasåtervinning var mycket intressant. Kennet Fransson sålde bigrejer. Bra väder. 
 
89. 13/6 K-G Anderssons biodling, reflektioner 
32 medlemmar bjöds på konkret genomgång av slungning och allt som därtill hör i det 
nyrenoverade slungningsrummet. Fem avläggare blev till på informativt och konkret sätt, 
vilka enl. K-G alla drottningar hade börjat lägga ägg på midsommardagen och som redan 
dragit in mycket honung. Bra organiserad träff med en mycket bra tipsrunda. Alla nöjda och 
ordföranden framförde ett stort TACK till K-G. 



90. Hemsidan 
Diskuterades möjligheter för medlemmar att framföra idéer och synpunkter på hemsidan. 
Beslöts:  att skapa ett forum på hemsidan som kan användas till/för medlemmars  

synpunkter, förslag och idéer. 
 att allt ska granskas av Lena och Thomas som är ansvariga för sidan innan 

publicering sker. 
 att ett bildgalleri  ska skapas på hemsidan. 
 
91. Invigning, Visningskupan i Väckelsång  
Visningskupan som inköpts från SBR och som är placerad i Hembygdsgården i Väckelsång är 

                         klar och invigning kommer att ske den 5/9 i samband med Hembygdsrundan 5-6/9. Valter S 
ansvarar på lördagen och Lennart C på söndagen. Honung kommer att säljas. 
Ett flertal sponsorer har ställt upp för genomförandet och en skylt med dessa kommer att 
finnas vid kupan. 
 
92. Samköpet 
Lennart C. är ansvarig för all förhandling med leverantörer. Inför årets säsong har 23 pallar 
med kupmaterial och tillbehör av div. slag har tagits hem till fantastiska priser motsvarande 
2009 och allt är avhämtat av beställande medlemmar. Ett hängivet arbete av Lennart som vi 
från styrelsen verkligen vill tackar för.  
Utveckling av samköpet bör fortsätta. 
 
93. Honungsdepån till SBR. 
Lennart C. är depåchef och hos honom kan man beställa kärl för leverans av honung till 
Mantorp. Ingen har idag beställt kärl för leverans av honung till SBR. 
 
94. 21/8 Linnes Råshult, kurs i produktutveckling av honung 
Anmälningstiden gick ut den 7/8 så om någon är intresserad är det snabba bud som gäller. 
Ring eller anmäl på nätet. 
 
95. Kurser på länsnivå 
26/9 Kurrebo, Urshult, Honung i matlagning och bakning 13.00-15.30 
2/10 Toftastrand, Sandsbro, Våga växa, Jonny Ulvtorp, SBR. Anmälan till 070-3276075 eller 
monikaaspegren@hotmail.com 
 
96. Honungstävlingen, Kurrebo 
Nya regler för alla som vill lämna in honung till ”Länets bästa honung” man måste intyga att 
bihusesyn är genomförd. Inlämning av 2 burkar senast den 18/9 till Valter. Fullständiga 
regler på länken http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/34/1/ 
 
 
97. 200 avläggare till HF 
Intresse från HF att beställa 200 avläggare till eftersommaren 2011.  Styrelsen ser 
möjligheter i detta och ger Valter uppdraget att diskutera vidare med berörda parter då en 
konkret framställan gjorts till föreningen. 
 
 

mailto:monikaaspegren@hotmail.com
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/34/1/


98. Årsmöte 
Beslöts: att årsmötet ska ske söndagen den 21 november kl.14.00 med start kl.13.00 för  
 dem som vill bedöma sin honung. Plats: Kvarnamålagården.  
 Förtäring blir smörgåstårta som Karin B. beställer efter besked av Valter om  
 antalet deltagande.  
 Informationen läggs ut på hemsidan. 
 att Egon Andersson, Mölnlycke, tillfrågas som föreläsare i drottningodling. 
 
99.  Avelsdrottning i föreningsregi 
Diskuterades ingående vilka premisser som kan tänkas gälla vi en föreningsägd bidrottning 
och vilket pris man kan betala för densamma. 
Uppdrogs åt Valter att efterhöra hos Egon Andersson om kostnader för en avelsdrottning 
och att styrelsen åter tar upp frågan vid nästa styrelsemöte. 
 
100. Vinterträffar. 
Medlemsträffar ska förekomma i januari, februari och mars. Frågan tas upp på nästa 
styrelsemöte. 
 
101. Nybörjarkurs i biodling 
Nybörjarkurs bör komma till stånd under januari 2011 tillsammans med Vuxenskolan. Valter 
kontaktar SV Tingsryd för samordning. 
Information läggs ut på hemsidan. 
 
102. Övriga frågor 
a.) - Apistan ska förmodligen förskrivas av veterinär som ett läkemedel, vilket ännu är lite 
oklart. Se www.biodlarna.se 
b.) – Leader i Runsten den 4/9  
c.) – En förening i Ringamåla i Blekinge vill komma och träffa oss vid något tillfälle i vinter, 
vilket är ok. 
 
103. Nästa möte. 
Nästa styrelse blir den 25 oktober kl.18.30 i Gula huset, Tingsryd. 
 
104. Avslutning 
Valter tackad för intresset och förklarade sammanträdet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
Thomas Karlsson  Valter Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 


