
Protokoll fört vid sammanträde med  

styrelsen för Hästrikets biodlare den 

29/8 kl.18.30, Kennerts altan, Veramåla, Tingsryd. 

 

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

Pär Jönsson, Helena Fransson, Thomas Karlsson, Karin Bellenby.  

Anmält förhinder: Lena Lernå 

 

83. Öppnade 

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

84. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

85. Protokollsjustering 

Ordföranden justerade protokoll från den 18/4 2011 

 

86. Medlemsläget 

I nuläget har föreningen 72 medlemmar. 

 

87. 2011 Nybörjarkurs i Biodling 

Valter redogjorde för nybörjarkursen i biodling som varit under den senaste vintern, vilken 

fungerat mycket bra. 16 deltagare har träffats 9 gånger och de flesta har nu egna bin. 

 

88. Rapport från SBR/HF 

Valter lämnade en rapport om turerna kring försäljningen av HF, vilket står att läsa i 

kommande bitidningar. Vi har ännu inte fått några pengar för våra aktier vi beslutat sälja. 

 

89. Reflektioner från Sommarträffen 12/6 

Mycket bra upplägg av informationen och det praktiska arbetet med att göra avläggare på ett 

enkelt sätt. Vi hade ett strålande väder, många deltagare, bra tipsrunda. Perfekt med grillad 

korv och gott avslutande samkväm.  

 

90. Resan till Hestra den 9/7 

Det var en bra resa där allt förflöt enligt tidtabellen. Anders Sandh och Olle Andersson tog väl 

hand om ressälskapet. Anders visade sin drottningodling och det var stort antal drottningar 

som följde med till Hästrikets bigårdar. Olle visade hur man gör halmkupor, ett gammalt 

hantverk som man fått projektpengar från EU till. Alla var nöjda med resan. 

Beslöts: att resans underskott på 900 kr betalas av föreningen. 

 

91. Hemsidan status/besökare 

Intresse fanns för att se hur många som besöker hemsidan. Frågan kommer att diskuteras 

vidare då Lena är med. 

 

92. Bi-info hos Sockenkommitten i Älmeboda 

Thomas redogjorde för medverkan på ett inbjudningsmöte i Rävemåla bibliotek den 5 maj. 

15-talet deltagare fick en lektion i biodling som verkligen uppskattades med många frågor och 

avsmakning av honung till kaffet. 

 

 



93. Samköpen 

Lennart Carlsson informerade om att det var 12 pallar å 800 kg med Socker beställt till ett pris 

av 205 kr/säck. 

 

94. Infobigården på Kurrebo 

Ommålningen har inte hunnits med ännu enl. det beslut som togs den 18/4. 

 

95. Kurrebo den 25/9 

Sista inlämningsdag av honungsburkar till honungstävlingen på Kurrebo är den 17/9 till 

Valter. Nya regler gäller för i år. Se SBR Kronobergs hemsida. 

 

96. Ville biodlare 

Något färdigt material finns inte att tillgå, vilket gör att det inte blir något speciellt tema kring 

Ville. Någon sammanställning av Eu-projektet har inte blivit klart utan utgör endast underlag 

till fortsatta diskussioner om biodling.  

 

97. Årsmöte den 20/11, Tingsryds hotell 

Valter kontaktar Thomas Rafstedt för att tala om biodling. Diskutera vidare på nästa styrelse. 

 

98. Vinterträffar 

Medlemsmöte hålles sista måndagen i Januari, Februari och Mars 2012 kl.18.30. Föreläsare 

som är tänkbara, Anders Berg, David Wemmert. 

 

99. Nybörjarkurs 

Även kommande vinter planerar vi för en nybörjarkurs i biodling. C:a 8-10 intresserade finns. 

Diskuterades även en fortsättningskurs för dem som vill ”växa som biodlare”  med fler 15-20 

samhällen i dag. Thomas får i uppdrag att ta upp frågan som en punkt på årsmötet. 

 

100. Diplom 

Föreningen förärades ett diplom, 20110213,   för den stora medlemsökningen 2010. 

Beslöts: att ordföranden får ta hand om diplomet tills vidare. 

 

101. Övriga frågor 

a) Kennert informerade om att han haft två träffar hemma hos sig och pratat bin. Centern i 

Södra Sandsjö med 12 deltagare och Bygdegillet Urshult med 35 deltagare, vilka fascinerades 

av binas förmåga och att de var så snälla. 

b) Helena informerade om sitt deltagande på SBR:s kvinnokonferens, ”Kvinnor i styrelser” i 

Stockholm, Högberga gård den 20-21/8 tillsammans med 17 andra kvinnor. 

 

102. Nästa styrelsemöte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte hålls måndagen den 17/10 kl.18.30 i Tingsryd, SV:s lokal. 

 

82. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande 

 


