
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 130122, SV, Tingsryd. 

 

 

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

Helena Fransson, Per Jönsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby Lena Lernå 

 

 

47. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

48. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

49. Justering 

Beslöts: att föregående protokoll 121203  justeras. 

 

50. Firmatecknare 

att ordföranden, Valter Sandberg och att kassören, Lena Lernå var för sig tecknar firma, bank 

och post fram till nästa årsmöte. 

 

51. Nybörjarkursen 

Nybörjarkursen i biodling som startat i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd den16 

januari 2013 har 10 deltagare, varav 7 är helt nybörjare. 

 

52. Medlemsläget 

Valter presenterade förbundets redovisning av Hästrikets medlemskår. Prelemenär 

medlemssiffra i dagsläget är 86. 

 

53. Pollenprojekt 

Thomas informerade om att samma grupp som deltar i SBR:s "Vågprojekt" inom Leader 

tillsammans med jordbrukverket och länsstyrelsen i Blekinge med deltagare från Blekinge, 

Norra Skåne och Thomas från Kronoberg, också har sökt medel till ett pollenprojekt inom 

samma grupp, där varje deltagare ska disponera 10 st pollenfällor. Hästriket har blivit 

erbjudna att delta med ytterligare en deltagare, vilket skulle medföra ytterligare 10 

pollenfällor. På Thomas förslag har gruppen gått med på att om fem biodlare från Hästriket 

deltar ska 25 fällor få disponeras av gruppen. 

Deltagare i projektet blir Thomas Karlsson, Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Klas-Göran 

Andersson, Lennart Carlsson. 

Ett möte kommer att hållas i Mjölby den 26/1 där Thomas o Valter deltar. 

 

54. Polska upplägget 

Valter informerade. Svenska Biprodukter. Undersöka och återkomma i ärendet. 

 

55. Länsförbundsmöte 

Åtta medlemmar är kallade som ombud till den 10/2 -13 till Ingelstad. Valter samordnade. 

Thomas anmälde förhinder, Leif Krantz får handlingarna, övriga ombud kunde delta. 



56. Kanon/dator 

Diskuterades möjligheten att skaffa fram sponsorer som kan finansiera ett inköp av en dator 

och projektorkanon till denna. Kultur/Fritidsnämnden lämnar ett bidrag till föreningar.  

Valter får uppdraget att söka sponsorer till köpet.  

 

57. Tipsbesök 

Tanken skulle vara att Hjälpa nya biodlare att "se" vad som finns i bisamhället när man 

öppnar upp kupan. Vad är det som händer i mitt bisamhälle? 

Frågan tas upp den 28/1 och Valter informerar om idén. 

 

58. Kvällsträff 1 januari -12 

28/1 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Bihälsa med Preben Kristiansen.  

Efter kaffet genomför vi "bikupediskussioner" kring Prebens presentation. 

 

59. Kvällsträff 2 februari -12 

25/2 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Titta på olika filmer och diskutera olika frågor i 

grupp. 

 

60. Kvällsträff 3 mars -12 

25/3 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Peder Lilja, SBR utvecklingskonsulent, berättar 

om Bin och Biodling, samt Drottningodling. 

 

61. Sommarträff i Hästriket 

Thomas och Simon Skåre, tar emot och visar sin anläggning, samt ansvarar för sommarträffen 

den 9 juni. Programpunkter är; vad är en skaksvärm, avläggare, puppa eller drottning, 

polleninsamling, drönarramar, m.m, tipspromenad och korvgrillning. Valter håller kontakten.  

 

62. Honungskurs 

Kennert Karlsson, ordnar Honungskurs, 6 juli kl.13.00, i sina lokaler i Björkedal Veramåla. 

63. Övriga frågor 

a) Svenska Buckfast-avdelningen kommer att ha en konferens på Kurrebo den 29-30/6, 

Kalibrering av Bin, Olle Andersson merverkar bl.a. 

b) Mot hosta har det framtagits en Spray med honungsextrakt, 25 ml, ca 100 doser, 39 kr. 

c) Bitidningen kan placeras på bl.a Vårdcentralen, Tingsryd 

d) Diskuterade bl.a Riksförbundsmötet, Örebro och Facebook, där Björkeryds Biodling hade 

fått en förfrågan om att vara föreläsare om biodling - avläggare. 

 

64. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 8/4 2013 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 


