
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

14.09.22kl.18.30 Storgatan 45, Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Karin Bellenby, Klas-Göran Andersson, 

Helena Fransson, Lennart Carlsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Per Jönsson, Lena Lernå. 

 

 

131. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

132. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

133. Justering 

Protokoll 140414 justerades o protokoll från 140811 görs viss justering och blir påskrivet 

nästkommande styrelse. 

 

134. Medlemsläget i Hästrikets bf. 

Revidering av medlemsantalet som rapporterats från SBR är i dagsläget 96 medlemmar.  

 

135. Reflektion, Honungskurs 12/7 

Ärendet behandlades på styrelsen 11/8, §109, men då Kennert ej var närvarande vid mötet 

togs frågan åter upp. Kennert var nöjd med sin del i programmet och att det var flera 

medlemmar som fått sin honung bedömd efter mötet med fin och klart godkänd hantering av 

sin honung. 

136. Sandsjödagarna i slutet av maj 

Kennert var inbjuden att tala om biodling, men då Kennert kom till platsen fanns varken 

arrangör eller deltagare där så efter en stund då ingen hade kommit åkte han från platsen. 

 

137. Honungstävling på Kurrebo den 28/9. 

Valter har uppmanat alla medlemmar att delta med ett par burkar av sin bästa och godaste 

honung, vilket resulterat i att 16 medlemmar lämnat in sitt tävlingsbidrag. Arrangemanget 

sker kl. 12.00-16.00, med prisutdelning kl.15.30. 

 

138. Godkänd biodlare 

Utbildning "godkänd biodlare" genomförs denna den 8/11 i Alvesta kl.09.00-18.00 med 

Preben Kristiansen som föreläsare. Man behöver inte gå den på nytt för att vara Godkänd 

biodlare, men det är ju inte fel att uppdatera!!För att bli Godkänd biodlare måste du ha 

bedrivit biodling i minst 3 år. 

Anmälan sker till Bertil Johansson, Braås, bertil.bryggeriet@tele2.se eller 0706-62 05 46. 

senast den 2 nov. Kursavgift 250 kr/person inkl. fm och em-fika samt lunch. 

 

139. Nybörjarkurs 2015 

Studieförbundet Vuxenskolan annonserar ämnet biodling i sin utgåva av olika ämnen inför 

höst/vinterns studiecirklar. Diskuterades olika alternativ till lokaler att ha studierna i. Bl.a 

Fiskestugan Urshult, Korpalycke personalmatsal, Söderportkyrkan. Förslagen får undersökas. 
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140. Rationell Biodling 

Diskuterades en fortsättningscirkel med förra årets tema, rationell biodling, kommer att 

erbjudas medlemmar i Hästriket som hållit på några år med biodling.  

Thomas får uppdraget att kalla till några diskussionskvällar på nyåret för att diskutera 

biodling ur olika synpunkter. Intresserade kan anmäla intresse till Thomas på e-post. 

thomas.bonemala@telia.com  

 

141. Samköpen, Lennart Carlsson 

Ärendet behandlades § 114 11/8. Lennart håller i samköpen inför år 2015. 

 

142. Ordförandekonferens den 18 oktober, Juddhultsgården, Göteryd  

Ärendet diskuterades. Valter och Kennert är anmälda till konferensen. 

 

143. Verksamhetsberättelse 

Valter sammanställer ett förslag som skickas ut via e-post till styrelsen för tillägg och 

synpunkter. 

 

144. Valberedning 

Valter kontaktar valberedningens ordförande Mats Andersson och informerar honom inför 

årsmötesdagen. 

 

145. Årsmöte den 16/11 2014. 

Plats: Br. Nelsons Frö AB, Lokgatan, Tingsryd 

Det är i dagsläget oklart vem som kommer för att tala biodling vid årsmötet.  

Helena beställer en smörgåstårta till årsmötet. 

 

146-148. Kvällsträff den 26/1, 23/2, 30/3 2015 kl.18.30, Söderportkyrkan, Tingsryd 

Olika förslag på föreläsare diskuterades, bl.a Olle Andersson, Martin Nerman, Mattias Köping 

och Olof Laurin.  

Marsmötet får innehålla eget material kring biodling att diskutera. 

 

149. Skolklasser besöker bin 

För 2015 har länsförbundet beslutat att man endast kommer att ge stöd för en skolinformation 

per biodlarförening. 

 

150. Sommarträff 2015 

Sommarträffen till lördag den 13 juni 2015.  

Vem vill vara arrangör 2015? Kolla med årsmötesdeltagarna! 

 

151. Honungsdag i juli 2015 

Bestämdes att även under 2015 hålla en honungskurs hos Kennert den 11 juli. 

 

152. Länsförbundets årsmöte sker den 8 februari 2015. 

 

153 Övriga frågor. 

a) Karin informerade om att hon blivit kontaktad av Smålandsposten som kvinnlig 

biodlare för en intervju som kommer i tidningen torsdag den 25/9. 

b) Frågan om yngelröta. 

Ingvar Johansson, bitillsyningsman, har varit och besökt berörd biodlare, vilkas bin 

finns i närområdet. Bina är friska i dagsläget. 
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154. Nästa möte 

Nästa styrelse blir måndag den 24/11 2014 kl.18.30. Plats meddelas senare. 

 

155. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg  

Sekreterare    ordförande 


