
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 20/2 2012,  

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Per Jönsson, Lennart 

Carlsson, Karin Bellenby, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Helena Fransson,  Lena Lernå,  

 

 

 

48. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

49. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

50. Justering 

Förra styrelseprotokollet 111128 var ej tillgängligt, varför justering flyttas till nästa 

styrelsemöte. 

 

51. Nybörjarkursen 

Det är 13 personer anmälda till nybörjarkursen i biodling som Valter leder och man har hittills 

träffats 4 ggr i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd.  

 

52. Medlemmars verksamhetsönskemål 

I och med att länsförbundet arrangera och genomför kursen ”Godkänd biodlare” har alla 

önskemål om medlemsaktiviteter som inlämnades på årsmötet från Hästrikets medlemmar 

uppfyllts. 

 

53. Reflektioner från medlemsmötet 30/1 

Placering av medlemmarna skulle gjorts i mindre grupper som varit uppdelade i ”nya” och 

”gamla” biodlare för att bredda erfarenheten och diskussionen. Frågorna bör skrivas på papper 

som lämnas till var och en för anteckning. Filmer/bilder viktigt inslag på mötena. Bra lotteri 

med mycket vinster. 

 

54. Medlemsmöte  

Kvällsträffen den 27/2 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd - Anders Berg, (Ryssby) Växjö 

föreläser om ”sitt sätt att odla bin” diskuterades. Valter skriver mail till alla medlemmar. 

Styrelsen kommer lite tidigare och hjälper till med div. förarbete. 

 

55. Kvällsträffen 26/3  

David Wemmert har fått förhinder och kan inte komma den 26 mars. Diskuterades förändrad 

inriktning på träffen.  

”Drottningodling i teorin” blir temat på kvällen och kommer att fölas upp med en träff  i 

vår/försommar med ”Drottningodling i praktiken”. 

Kvällen genomförs i mindre rundabordgrupper ”bikupor” som spånar om vad som behövs för 

drottningodling. Valter tar fram frågeställningar. 



 

56. Rationell biodling 

Diskuterades intresset för rationell biodling. Thomas bör kalla samman till en träff snarast.  

 

57. Länsförbundets resa 2/6 

Länsförbundets sommarresa kommer att bli den 2 juni med Öland som mål. Vi uppmanar 

Hästrikets medlemmar att anmäla sitt deltagande till denna resa i ett utskick. 

 

58. Sommarträff 10/6 

Marita och Jonny Ygdevik bjuder in till sommarträff. Valter kollar vad de behöver för hjälp. 

Områden som bör belysas är – göra avläggare, yngeluppflyttning, drönarramar i kupan, m.m. 

 

59. Länsförbundsträffar 

17/3 Vårupptakten 

11/4 Honungsberedning med Bo-Göran Nilsson.  

21/4 Godkänd biodlare, Alvesta 

2/6 Sommarresa 

 

60. Samköpen 

Lennart Carlsson har hittills fått in beställningar motsvarande 18-20 pallar yngellådor, bottnar, 

tak och foderlådor m.m 

 

61. Utskick till medlemmarna 

Valter gör ett utskick till alla medlemmar och informerar om närliggande och aktuella frågor. 

 

62. Varroabehandling 

Diskuterades betydelsen av att alla biodlare behandlar sin bisamhällen mot varroakvalster 

oavsett om man ser några eller inte. 

Behandling av bisamhällen ska påpekas som en viktig åtgärd för att få eller bibehålla friska 

och livsdugliga bisamhällen och minska möjligheten till spridning i andra bisamhällen.  

63. Övriga frågor 

a) Valter gick igenom medlemslistan. 4 medlemmar lämnar föreningen och i dagsläget har 12 

nya tillkommit. 

b) Konstrundan i Väckelsångs hembygdsförening under hösten kommer att bevakas av några 

biodlare från samhället i Väckelsång. 

 

64. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 10 april 2012 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

65. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 


