Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
15.02.02 kl.18.30 Börjes Rastställe.

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Karin Bellenby, Per
Jönsson, Lennart Carlsson, Thomas Karlsson.
Anmält förhinder: Helena Fransson, Lena Lernå.

52. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
53. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
54. Justering
Föregående protokoll, 141124, justeras vid ett kommande sammanträde.
55. Reflektioner möte 150126, Martin Nerman
Ett mycket bra, välstrukturerat och innehållsrikt föredrag som visade på Martins noggrannhet
och envishet med att genomföra en rationell biodling som går att livnära sig på och att ta vara
på allt som ett bisamhälle kan leverera. Många tänkvärda synpunkter som vi deltagare fick
fundera över och som säkerligen kommer att finnas med i tankarna vid vår egen biodling
framöver. Stort tack Martin från oss i Hästriket.
56. Nybörjarkurs i Biodling
Start söndag den 18/1 2015. 20 deltagare är anmälda till studiecirkeln som delats i två grupper, söndags- och tisdagsgrupp. Blandat med helt nybörjare och dem som tidigare varit med.
57. Medlemsläget.
Totala medlemläget är 97. Tillkommer 13 personer som är nya i föreningen, lika många som
aviserat sin avgång av olika anledningar. Nettomedlemstalet som det verkar idag är lika med
föregående år. Vi måste arbeta för att hitta fler medlemmar.
58. Årsmöte i länsförbundet SBR
Länsförbundets årsmöte sker den 8/2 2015 på Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad. 10 medlemmar
är kallade som ombud för Hästriket vilka fått kallelse på e-post. Förutom traditionella årsmötesförhandlingar är förbundsstyrelseledamot Lars Helander föredragshållare under temat ”Nya
utmaningar för biodlingen, hot och möjligheter.”
59. Kvällsträffen den 23/2 2015, Söderportkyrkan Tingsryd
Föredragshållare Egon Andersson, Göteborg, kommer att hålla föredrag vid medlemsträffen
den 23/2 under temat ”Bättre bi i din trädgård, 0 – 100”.
Föreningen står för arvode och resa enl. avtal.
Lotteri.

60. Kvällsträffen den 30/3 2015, Söderportkyrkan Tingsryd

Ingvar Johansson, Bergaryd, ny bitillsyningsman i västra området av Hästriket, berättar om
sitt arbete och ansvar. Bilaga: Förteckning över bitillsyn Kronoberg
Valter o Kennert håller sitt föredrag om ”Bin och biodling” med bildspel. Diskussionspunkter
och lotteri.
61. Vårupptakt Gimslöv?
Länsförbundet SBR Kronoberg planerar att hålla Vårupptakt, men var och när är inte klart.
62. Kurs i Biodling på Korrö 14-15 mars!
En 2-dagars kurs, ”Biodling för gröngölingar” intensivkurs för nybörjare med förläggning på
Korrö!
Styrelsen tog del av inbjudan som skickats ut via Korrös hemsida, facebook m.fl.
I dagsläget är 5-6 personer anmälda, min. 10 deltagare för genomförandet. Det verkar som
kursen kommer att genomföras.
63. Länsförbundets resa?
Det kommer troligen att bli en bussresa, var och när kommer senare. Programmet är inte spikat.
64. Praktikplatser?
De deltagare som går i studiecirkeln vill få praktik hos aktiva biodlare och från styrelsens sida
är det viktigt att hjälpa och stödja nya biodlare. Visst intresse fanns från styrelsen, men Valter
får återkomma när det är klart vilka som behöver extra stöd och hjälp.
65. Sommarträff 13 juni
Diskuterade sommarträffen 2015, vilken bokats till den 13juni.
Det är oklart vem som kan ta hand om träffen den 13/6. Följande medlemmar tillfrågas i tur
och ordning. Nr.1) Thomas frågar Thomas Nolin, Ruveboda, som efter ett år som biodlare
byggt ett slungrum och planerar för fler bisamhällen.
Nr.2) Valter frågar Ola Olofsson, Runnamåla, om möjlighet finns att ta träffen. Nr.3) Gert
Nyberg, Väckelsång, att följa upp en tidigare sommarträff!
Valter kollar med Olle Andersson, Gislaved, om hans möjlighet att tala om biodling vid
sommarträffen, samt att vi går en tipspromenad och gör avläggare.
66. Honungskurs
Honungskurs 2014, är inbokad hos Kennert Karlsson, lördag 11 juli i hans lokaler i Björkedal
Veramåla.
Kennert håller i honungskursen och för dem som bara vill prata biodling ordnas lite ”bikupediskussioner” om aktuella frågor. Ev. tipspromenad och fika eller grillat!
67. Ingelstadsträffen 16/11 2013 "Från bikupa till honungsburk"
Detta var en föreläsning som verkligen inte höll måttet pga föreläsaren var sjuk.
Styrelsen anser att sådant kan hända och är att beklaga. Deltagares begäran om att vår förening ska begära ersättning lämnas utan åtgärd från Hästrikets styrelse.
68. Utskick till medlemmarna.
Valter gör en sammanställning och informerar om diverse spörsmål via mail till medlemmarna.
Bl.a om samköpen som ska vara Lennart C tillhanda senast medlemsmötet i februari. Länka
till hemsidan www.hastriketsbiodlare.se samt aktuella datum för olika biodlararrangemang.
69. Hästrikets namn.

Tingsryds kommun har fått namnet ”Hästriket” namnskyddat.
Föreningen är tacksamma att vårt föreningsnamn nu också är skyddat.
”Hästrikets Biodlare i Tingsryd”.
70. Mera Tingsryd.
Det är viktigt att försöka öka medias intresse för biodling. Uppdrogs åt Karin att söka kontakt
med den journalist som tidigare visat intresse för att skriva om våra bin.
71. Övriga frågor
a) Ulf Svensson, Åsatorpet, (Linneryd) jobbar med integrationsfrågor, Nyanlända i Tingsryd.
Vill presentera detta vid föreningens möte den 30/3 ca 5-10 min, vilket styrelsen ställer sig
positiv till.
b) Bernt Karlsson, Hälleberga, ”Drottningens betydelse för biodlingen”
Föreningen efterfrågade föreläsare till en kurs/medlemsmöte, vilket vi från Hästriket inte har
möjlighet att hjälpa till med i dagsläget.
72. Nästa styrelse blir den 13/4 2015 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelse.
73. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.
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