
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 3/12 2012, SV, Tingsryd. 

 

 

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

Helena Fransson, Per Jönsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby Lena Lernå 

 

 

 

30. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till det konstituerande sammanträdet med 

styrelsen och förklarade detsamma öppnat. 

 

31. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

32. Justering 

Beslöts: att föregående protokoll 121029  justeras och tas upp vid nästa sammanträde för 

påskrift. 

 

33. Konstituering av styrelse 

Beslöts att välja:   vice ordförande, Kennert Karlsson,  

kassör Lena Lernå,   sekreterare Thomas Karlsson,  

kontaktansvarig Valter Sandberg, bivårdsansvarig Kenneth Karlsson,  

utbildningsansvarig Valter Sandberg,  kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,  

avelsansvarig Valter Sandberg, 

 

34. Reflektioner från årsmötet 

Att starta med honungsbedömning är mycket bra och det bör påtalas för alla medlemmar som 

vill ha sin honung bedömd att ta med bedömningsprotokoll till kommittén som är förberett 

med medlemsnummer och namn. 

Lokalen var bra men den var alldeles för dåligt uppvärmd. 37 medlemmar närvarande. Bra 

och god smörgåstårta. Bra och snabb genomgång av årsmötesförhandlingarna. Peder Lilja 

gjorde ett bra och tydligt föredrag och kunde också tala om gjorda misstag i sin biodling. 

 

35. Synpunkter från medlemmarna 

Valter föredrog olika synpunkter och önskemål ang. kommande medlemsaktiviteter som 

inlämnades på årsmötet. Bl.a repetition i bigården, lägga ut gamla bitidningar i offentliga 

lokaler, Facebook info. om biodling, ev. Per Broleus gör ett radioprogram om biodling, 

Vingklippning/drottningmärkning i praktiken, Honungshantering/ kvalite, Gör avläggare. 

 

36. Kvällsträff 1 januari -12 

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

och bokar om möjligt. 

 

37. Kvällsträff 2 februari -12 

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

 



38. Kvällsträff 3 mars -12 

25/3 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – alt.1 Sven Åke Nilsson, Lunds biavelsförening, 

alt.2 Peder Lilja, SBR utvecklingskonsulent. 

 

39. Sommarträff i Hästriket 

Thomas och Simon Skåre, tar emot och ansvarar för sommarträffen den 9 juni. Valter håller 

kontakten.  

 

40. Länsförbundsträff januari 

Länsförbundet kommer att anordna en träff lördag den 19/1 kl.13.00 - 16,30, Alvesta Folkets 

hus, för bivårdsansvarig i biodlarföreningarna.  

Kenneth Karlsson, bivårdsansvarig, samt Thomas Karlsson och ordföranden, Valter Sandberg 

deltar från Hästrikets bf. 

 

41.Samköpen 

Lennart Carlsson blir ansvarig för samköpen även 2013 och intresserade medlemmar i 

Hästriket ska senast vid medlemsmötet den 28 januari medtaga beställningssedel. Endast 

förbeställt material kan köpas detta året. 

Lena påminner medlemmarna på hemsidan genom att sätta in den nya beställningssedeln. 

 

42. Utskick till medlemmarna 

Valter gör ett utskick till alla medlemmar och informerar om kommande aktiviteter i Hästriket 

2013. 

43. Nybörjarkursen 

Det är i dagsläget 14 personer anmälda till nybörjarkursen i biodling som startar i 

Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd i januari 2013. 

 

44. Övriga frågor 

a) Datakanon/projektor 

Diskuterades behovet av en ”projektor – datakanon” och ev. möjlighet att köpa in en sådan. 

Thomas kollar på nätet om priser, Valter kollar Media Markt och BJ:s om priser. 

b) Fasträntekonto. 

Beslöts: att avsätta max. 25.000 kronor på ett 3 månaders fasträntekonto. Uppdrogs åt Lena att 

genomföra beslutet. 

c) Honungshantering. 

Kenneth ansvarar för en eftermiddags- eller kvällskurs för intresserade framåt sommaren. 

 

45. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 22 januari 2013 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

46. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 


