
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 10 april 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  

 

 

 

66. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

67. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

68 Justering 

Styrelseprotokollen 111128 och 120220 justerades och lades till handlingarna. 

 

69. Nybörjarkursen 

Det är 11 personer har deltagit i nybörjarkursen i biodling som genomfört 7 ggr och har en 

träff kvar. Sista träffen ska man genomföra praktiskt i bigården. 

 

70. Medlemmars verksamhetsönskemål 

Önskemål om medlemsaktiviteter som inlämnades på årsmötet från Hästrikets medlemmar 

har i och med att länsförbundet genomför två kvälla om honungshantering klarats fullt ut. 

 

71. Reflektioner från medlemsmötet 27/2 

Anders Berg är en strålande föreläsare och talare som trävärdigt och inspirerande berättar om 

”sitt sätt att odla bin”. Det är mycket betydelsefullt och viktigt att han delger biodlare sina 

synpunkter och upplevelser i biodlingen. 

Filmer/bilder viktigt inslag på mötena vilket lättar upp och förhöjer stämningen. Bra lotteri 

med mycket vinster. C:a 45 närvarnade medlemmar. 

 

72. Reflektioner från medlemsmötet 26/3 

Drottningodling och avläggare är basen för biodlingen. Diskuterades i mindre grupper olika 

sätt att odla drottningar på. Olika sorters bin diskuterades. 

C:a 35 medlemmar deltog på mötet. Viktigt att alla som anmält sitt deltagande kommer till 

mötet eftersom föreningen får betala för det antal personer vi anmält till kvällsfikat. 

 

73. Pollenprojekt 

Jonny Ulftorp kommer att träffa Leader den 16 april för att diskutera finansieringen. Något 

beslut är ännu inte klart. 

 

 

 



74. Drottningodling i praktiken 

Söndagen den 3 juni kl.13.00 vid Kvarnamålagården. Medlemmarna tar själv med termos och 

fikakorg.  

4 grupper, Vi planerar för omlarvning, klippa vingar, medtag olika omlarvningsnålar, rulla 

vaxkulor till omlarvning, Klas-Göran tar med några odlingslister, Valter, Klas-Göran, 

Kenneth tar med förstoringsglas, Kenneth visar sina kupor, Valter förbereder sina bin, m.m 

 

75. Rationell biodling 

Frågan om rationell biodling bordläggs till hösten. 

 

76. Sommarträff 10/6 kl.13.00 

Marita och Jonny Ygdevik bjuder in till sommarträff och visar sin verksamhet, biodling, 

keramik och försäljning.  

Aktiviteter som bör belysas är – göra fem avläggare av ett samhälle, Valter ordnar puppor, 

Kenneth tar med solvaxsmältare, vi gör yngeluppflyttning, visar drönarramar i kupan, m.m. 

Korvgrillning och tipspromenad. 

 

77. Medlemsförteckning 

Valter föredrog medlemslistan som distribuerats från SBR.  68 gamla medlemmar och 14 nya, 

1 bortgången medlem gör att vi idag är 81 medlemmar. Ungdomar under 25 som är 

intresserade av biodling kan få Bitidningen för 80 kr/år.  

Valter skickar in till Bitidningen, ”Vi minns” Jan Erik Johansson. 

 

78. Samköpen - Depåansvarig 

Lennart Carlsson har hittills fått in beställningar motsvarande 33 pallar yngellådor, bottnar, 

tak och foderlådor m.m vilket kostar stora summor pengar. Alla som beställt uppmanas att 

betala och hämta beställt material. 

Depåansvarig skulle förändrats detta året men beskedet från SBR är att inget förändras i 

nuläget. 

 

79. Utskick till medlemmarna 

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

 

80. Länsförbundets resa den 2 juni. 

Valter har fått in två anmälda från Hästriket hittills. Påpekas i medlemsutskicket. 

81. Övriga frågor 

a) Årsmötesdatum bestämdes till den 25 november 2012. Plats: alternativen är Tingsryds 

Hotell eller Mådslycke krog. Talare diskuterades, förslag Peder Lilja, Valter checkar av. 

b) Diskuterades rutiner vid försäljning av bisamhällen då beställning sker genom mail till 

föreningen. 

c) Valter har fått indikationer på att det finns intresse för köp av döda bin. Man är ute efter 

”kitinet” hos bina. Är detta en ny form av biodling? Frågan ska belysas vid ett senare tillfälle. 

d) Kassören föreslår styrelsen besluta att avsätta medel med tre månads fast ränta. 

Beslöts: att avsätta max. 30.000 kronor i tre/fyra månaders period till fasträntekonto. 

e) Vi planerar för en studiecirkel kommande höst tillsammans med Studieförbundet 

Vuxenskolan på samma villkor som tidigare. 

f) Helena föredrog kortfattat händelserna på förbundsstämman. 



82. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 13 augusti 2012 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

83. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 


