
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 13 augusti 2012  

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. 

 

 

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

Carlsson, Helena Fransson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå, Karin Bellenby  

 

 

 

84. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

85. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

86. Justering 

Styrelseprotokollet 120410 justerades och lades till handlingarna. 

 

87. Reflektioner, Drottningodling 3 juni -12 

15-talet personer deltog i drottningodling i praktiken som Valter ledde i Kvarnamåla och var 

en uppföljning av den teorikväll som hölls i våras. Det är lätt i teorin men svårt i praktiken då 

man måste ha mycket ”grejer” för att det ska bli effektivt och genomförbart för ”var och en” 

som ska odla drottningar. 

Programpunkten – ”Drottningodling” är något som bör återkomma på agendan 2013 för att 

stimulera medlemmar i Hästriket till ”egen drottningodling”! 

 

88. Reflektioner, Sommarträff 10/6 kl.13.00 

Marita och Jonny Ygdevik bjöd in till sommarträff och visade sin verksamhet, biodling, 

keramik och försäljning. Efter det att Valter och Kenneth gjort fem avläggare med puppor 

som Valter odlat deltog även, Preben Kristiansen Bihälsokonsulent på SBR talade om 

varroakvalster och förevisade hur man kunde göra en varroakontroll med florsocker och bin i 

en glasburk. Preben gjorde en mycket intressant och överskådlig sammanfattning med bilder 

m.m. i Ygdeviks  keramiklada. Ett stort TACK till Preben från Hästrikets bf för sin 

förnämliga medverkan. 

Kenneth visade sin solvaxsmältare. Korvgrillning och tipspromenad som Lena Lernå vann. 

 

89. Vi minns Jan-Erik Johansson! 

Det har blivit fel i Bitidningen på föreningstillhörigheten. Lennart kollar och meddelar Valter. 

 

90. Länsförbundets resa den 2 juni. 

Helena redovisade länsförbundets resa som gick till Öland och en kravbiodling på Löttorp, 

samt till Trollskogens naturområde på norra Öland och även Kalmars länsmuseum blev 

föremål ett besök som inledning på dagen. 

 

 

 



 

91. Ordförandeträff i Ryssby 6/10 

Konferens på Ryssby Gymnasiet lördagen den 6 oktober 2012 kl. 09.00 – 15.00. Medverkar 

Marita Delvert, SBR:s ordförande samt Peder Lilja, utvecklingsansvarig i SBR.  

Valter, Kenneth, Lennart och Helena åker. 

 

92. Sockerinköp! 

Lennart har beställt hem till depån 16 pallar = 13 ton socker, vilket är beställt av 

medlemmarna. Bra jobbat! 

 

93. Årsmöte i Hästriktet 25/11 kl.14.00 (13.00) 

Årsmöte den 25 november 2012. Plats: Mårdslycke Bygedgård/Folkets park i Tingsryd. 

Kl. 13.00-14.00 sker Honungsbedömning som Kenneth ansvarar för tillsammans med vald 

kommitté. Talare blir Peder Lilja, utvecklingsansvarig på SBR, ev. bildspel och allmänt om 

biodling. Hela styrelsen samlas kl.13.00 och ska hjälpas åt för genomförandet. Karin Bellenby 

uppdras ordna Smörgåstårta, Medlemsanmälan till årsmötet.  

Valter kontaktar Karin, samt även Valberedningen som ska förbereda valen till årsmötet. 

 

94. Vinterträffar i Hästriket. 

Beslöts: att träffas sista måndagen i Januari, Februari och Mars kl.18.30 i Tingsryd. Tema för 

kvällarna återkommer vi till längre fram. 

 

95. Fikakostnad på möten. 

Beslut: tidigare hyra/fikakostnad har varit 20 kr vilket höjs till 40 kr/gång 20130101, vilket 

också föredras på årsmötet. 

 

96. Utskick till medlemmarna 

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

bl.a Honungstävlingen 30/9, Kurrebo, Årsmötet i Mårdslycke och beslutade Vinterträffar. 

 

97. Revisorer. 

Valter kontaktar valberedningen gällande valen till årsmötet. 

 

98. Övriga frågor 

a) Aktierna i som finns i SBR:s honungsförädling, 10 st för Hästriket vilka har ett nominellt 

värde av 198 kr kommer att utbetalas med endast 150 kr/st tillsvidare då de aktier som finns 

men inte är anmälda kommer att tvångsinlösas. 

b) Våga Växa, -Vill du bli biodlare? 

Thomas har satt upp information och bjudit in till praktisk biodling fredagar under sommaren 

2012, men utan resultat. 

Träffar med gruppen i Våga Växa som biodlare kommer att fortsätta under hösten, där även 

pollenprojektet kommer att diskuteras vidare. Träffar ang. rationell biodling ska ske i höst. 

Kenneth har tre intresserade till studiecirkel i biodling som börjar i januari 2013. 

c) En skånedelegation med Alf Sjöberg kom till Björkeryds Biodling den 14/7 där Valter, 

Lennart och Thomas tog emot och informerade om Hästrikets bf samt Lennart visade sina 

avläggare och slungrum m.m. Lennart mottog en Rönnbärsapel som ”gästernas tack för det 

vänliga mottagandet”. 

d) Kurser i SBR diskuterades. 

e) Kennert har haft info. om bin i sin bigård för 12 pers, från LRF Backaryd/Öljehult. 

f) SBR:s enkät som var utsänd till alla medlemmar diskuterades. 



99. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 29 oktober 2012 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

100. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 


