
Protokoll fört vid sammanträde med 

styrelsen för Hästrikets biodlare den 

18/4 2011, kl.18.30, Gula Huset i Tingsryd. 

 

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

Pär Jönsson, Lena Lernå, Helena Fransson, Thomas Karlsson, Karin Bellenby från 73. 

 

66. Öppnade 

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

67. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

68. Protokollsjustering 

Ordföranden justerade protokoll från den 7/2 2011 

 

69. Medlemsläget 

I nuläget har föreningen 72 medlemmar. 

 

70. Reflektioner från den 21/2, Stig Hansson 

Informationen om ”Mer bin” var mycket bra och givande med bildspel osv. Hade önskats lite 

mer information om hur han arbetade i sin egen biodling. 

 

71. Reflektioner från den 21/3, Bertil Johansson 

Mycket bra upplägg av informationen och sättet att presentera ”Bivård – Bihälsa”, materialet 

om sjukdomar i biodlingen. Bildspel bra vid presentationer, vilket ger lite mer liv i innehållet. 

 

72. Samköpen 

Lennart Carlsson informerade om att det var 31 pallar med kupmaterial beställt, men det kom 

till ytterligare 6 pallar efter sista datum. 7 pallar glas är beställda. Sockerinköp är inte klart 

ännu men kommer att bestämmas i augusti och då blir det bråttom, så det går ej att beställa i 

efterhand. Intresserade måste beställa omgående om man vill ha socker i 25 kg säck. 

 

73. Möte den 12 juni, kl 13.00-16.00. 

Vid träffen den 12 juni hos Kenneth Karlsson, Veramåla Björkedal, ska vi jobba med 

avläggare i olika former. Valter kommer att ta fram 10 puppor till dessa avläggare.  

Tipsrunda ordnar också Kenneth. Avsmakning av propolisdroppar. Grilla korv på stor grill, 

vilket styrelsen hjälper till med. Lennart Carlsson tar med pollen. Vinster till tipsrundan. 

Anmälan om deltagande till Valter senast den 3 juni. 

 

74. Resa till Anders Sand, Hestra, lördag 9/7 

Resan till Anders Sand, ”Hestrahoning” kommer att ske den 9 juli med beräknad avgång från 

stationen i Tingsryd kl.08.00. Vi åker buss som Gert Nyberg kör. Allt till självkostnadspris. 

Thomas håller kontakten med Anders. 

Anmälan ska ske senast den 24 juni till Valter Sandberg.  

 

75. Ingelstadsmötet 

Hushållningssällskapet - SBR ”Bicentrum Ingelstad”. Till möte i Ingelstad den 23/3 kl.18.00-

20.00 ang. projekt ”att öka biodling” kom 11 pers. 40-50 frågor besvarades för att ge underlag 

till Leader-projektet. 



76. Nytt från HF  

Riksförbundsmötet har tagit beslut om att utbjuda HF till försäljning. Aktieägare erbjuds att 

sälja aktier i HF till ett pris om 150 kr/aktie. 

Föreningen har aktier. 

Beslöts: att sälja föreningens aktieinnehav för 150 kr per aktie. 

 

77. Medlemsutskick 

Valter ordnar ett medlemsutskick via mail inom det snaraste och informerar om kommande 

aktiviteter. Ex. Beställning av glasburkar, socker till bifoder  i höst. Medlemsmöte hos 

Kennert 12 juni och resa till Hestra den 9 juli. 

 

78. Overallerna 

Föreningen har tidigare köpt in overaller som ska användas om vi får större grupper som vill 

bli informerade om bin och biodling. Kennert Karlsson har ansvaret för dessa overaller och 

om någon vill använda dessa kontaktas Kennert före avhämtning. 

 

79. Konstrundan hembygdsgården 

1:a helgen i september är det konstrunda i Tingsryds kommun och i Väckelsångs 

Hembygdsgård kommer Hästriket att informera om biodling och honung vid visningskupan. 

Valter S och Lennart C ansvarar. 

 

80. Övriga frågor 

a) Visningskupa i Tingsryd diskuterades utan att något beslut fattades. 

  

b) SBR har skickat ut värvar-paket till alla föreningar. Valter delade ut affischer för 

information om biodling. 

 

c) Lena informerade om den ekonomiska ställningen i föreningen, ca 33.000 kr i netto på 

kontot. 

 

d) Thomas informerade att sockenkommittén i Älmeboda bjudit in till föreläsning om 

Biodling den 5 maj i biblioteket i Rävemåla. Valter lånar ut OH-bilder och projektor till 

Thomas. 

 

e) Skrivelse ang. Varroa från Pelle Sjöberg.  

Valter uppdrogs svara att Hästrikets BF inte kommer att engagera sig i ärendet, utan hänvisa 

till Riksförbundet och Svensk Biavel. 

 

f) Skyltar och broschyrer till ”info-bigården” i Urshult, Väckelsång och Rävemåla ska köpas 

hem. 

Beslöts: att köpa tre uppsättningar å 200 kr/st 

 

g) Underhåll av visningskupan på Kurrebo i Urshult där färgen börjat flagna och det ser slitet 

ut. 

Beslöts: att Kennert får köpa in färg för ommålning av info. bigården ”Kurrebo”, som 

bekostas av Hästrikets BF. 

 

h) Info. ”illustrerad vetenskap 6/2011”. Valter informerade om en jättespännande artikel om 

bin som försätts med mikrochips och på så vis kan ge ny data om binas värld.    

 



 

 

i) Kennert informerade om att han känner till en 3-ramars rostfri slunga för ca 3000 kr. och en 

4-ramars handdriven slunga för Svearamar. Ring Kennert. 

 

j) Kennert informerade om att ”Äpplets och Honungens” dag i Urshult kommer att hållas den 

25 september i Kurrebo. 

 

k) Årsmöte i Hästriket BF 

Beslöts: att årsmötet hålls den 20 november kl. 14.00 på Hotell Tingsryd,  

Honungsbedömning börjar kl. 13.00. Lena bokar lokalen. Program beslutas på nästa styrelse. 

 

81. Nästa styrelsemöte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte hålls måndagen den 29 augusti kl.18.30 i Tingsryd, Gula huset. 

 

82. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


