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

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

30. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
31. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
32. Justering
Föregående protokoll 140811 och 140922 justerades.
Årsmötesprotokollet justeras av ordföranden.
33. Konstituering av styrelse
Beslöts att välja:
vice ordförande, Kennert Karlsson,
kassör Lena Lernå,
sekreterare Thomas Karlsson,
kontaktansvarig Valter Sandberg,
bihälsoansvarig Klas-Göran Andersson,
utbildningsansvarig Valter Sandberg, kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,
avelsansvarig Valter Sandberg,
att ordföranden som tidigare justerar alla styrelseprotokollen,
att ordföranden, Valter Sandberg och föreningens kassör Lena Lernå var för sig tecknar firma,
bank och post fram till nästa årsmöte.
att § 33 härmed är justerad.
34. Reflektioner från årsmötet
Start av Honungsbedömning kl.13.00 Lokalen var betydligt bättre disponerade denna gång
eftersom stolarna var placerade som biosittning och det var varmt och trevligt.
48 medlemmar deltog. Fantastiskt god smörgåstårta. Ett jättelotteri med många fina vinster.
Olof Laurin, Eslöv, Skåne höll ett väl strukturerat föredrag med många tänkvärda och genomförbara idéer när det gäller att göra nya bisamhällen/avläggare. En av de bästa föreläsare vi
haft i föreningen. Har även bildspel och egen hemsida och blogg. Besök www.drottningar.se
35. Statistiken vid årsraporteringen
Styrelsen diskuterade hur statistiken kan bli förändrad om inte samma parametrar används år
från år. Det måste vara samma utgångsläge för att statistiken ska stämma.
Till kommande år ska vi lägga upp redovisningen på ett exellblad så det blir mer överskådligt.
36. Kvällsträffen den 26/1 2015
26 januari,
Beslöts: Valter kontaktar i 1:a–3:e hand Martin Nerman, Ljungby, Olle Andersson, Gislaved,
Egon Andersson, Halmstad, som föredragshållare vid någon av träffarna i januari el. februari.

37. Kvällsträffen den 23/2 2015
23 februari,
38. Kvällsträffen den 30/3 2015
30 mars, Ingvar Johansson, Bergaryd, ny bitillsyningsman i västra området av Hästriket inbjudes till träffen, att berätta om sitt arbete och ansvar.
Valter håller sitt föredrag om ”Bin och biodling” med bildspel. Diskussionspunkter.
39. Nybörjarkurs i Biodling
Planerad start söndag den 18/1 2015. I dag ca 4 nybörjare intresseanmälda till studiecirkeln,
samt någon som tidigare gått kursen. Kolla med SV eller någon sponsor om annonsering
omkr. den 9-10/1 2015 i SMP om nybörjarkursen. Lägga ut info på Facebook!
40. Fortsättningskurs Rationell Biodling
Diskuterades intresset för att träffas och bara prata bin m.m. vilket var positivt.
Beslöts: att den tidigare gruppen som träffades kring temat "Rationell Biodling" ska träffas
och prata om biodling den 12/1.
Thomas kallar gruppen, samt efterlyser om det finns fler som vill delta i gruppen av Hästrikets medlemmar.
41. Kurs i Biodling på Korrö!
Thomas fördrog ett fingerat upplägg på en 2-dagars kurs i Biodlingens grunder för nybörjare
med förläggning på Korrö!
Beslut: att Thomas kontaktar Ola på Korrö och informerar om att biodlarföreningen är villiga
att medverka vid upplägget av och som föreläsare vid en kurs i ”Biodlingens grunder” i slutet
av februari 2015 och att Ola får stå för inbjudan mm till kursen.
42. Hemsidan ”Köp & Sälj!”
Att utöka medlemssidan med ett nytt forum skapar ett stort merarbete på hemsidan, vilket
idag inte är möjligt.
Föreslogs att om någon medlem har biredskap till försäljning går det att via ordföranden eller
den vanliga e-posten skicka info till alla medlemmar.
43. Godkänd biodlare 8/11 i Alvesta
Thomas o Per deltog tillsammans med ytterligare ett 25-tal personer på kursen och lämnade
en kort information om densamma.
44. Sommarträff 13 juni
Diskuterade sommarträffen 2015, vilken bokats till den 13juni.
Ordföranden fick i uppdrag att kontakta ett antal medlemmar med förfrågan om värdskapet.
45. Honungskurs
Honungskurs 2014, är inbokad hos Kennert Karlsson, lördag 11 juli i hans lokaler i Björkedal
Veramåla. Diskuterades alternativa programpunkter som inslag i programmet, vilket beslutas
på ett kommande styrelsemöte.

46. Länsförbundets årsmöte 8/2 2014.

Plats är bestämd till Ingelstad, lantbruksskolan.
Valda ombud på Hästrikets årsmöte kommer att få en kallelse till länsförbundets årsmöte.
47. Länsförbundets träffar
Programmet är inte spikat. Det kommer att bli en Vårupptakt och en Bussresa men tiderna
kommer senare.
48. Utskick till medlemmarna.
Valter gör en sammanställning informerar om diverse spörsmål via mail till medlemmarna.
Bl.a om samköpen som ska vara Lennart C tillhanda senast medlemsmötet i februari.
49. Övriga frågor
a) Valda "Revisor i Sigillbiodling" kommer att träffas i Skäringe inom kort. Mer info. kommer.
b) Hästrikets samköpsprojekt har skapat ”ringar på vattnet”. Fler föreningar vill ha info om
hur Hästriket har planerat och genomfört en stor medlemsnytta genom samköp av biodlarprodukter.
c) Heta trender i förra veckans land. Där belyses bl.a biodlingen som en ”het trend”.
d) Honungsbedömningen. Kennert tog upp en diskussion om det nya protokollet för honungsbedömningen. Ärendet får återkomma.
50. Nästa styrelse blir den 2/2 2015 kl.18.30 i Tingsryd. Platsen är inte bestämd.
51. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande

