Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
15.04.13kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan.

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

74. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
75. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
76. Justering
Föregående protokoll, 141124 och 150202, justeras vid ett kommande sammanträde.
77. Reflektioner möte 150223 Egon Andersson.
”Bättre bi i din trädgård, 0 – 100”.
Ett mycket bra möte med dryga 40-talet medlemmar.
Vilka egenskaper sätter då EAN främst i sin drottningodling?
- I dag är det binas ”Utrensningsförmåga” som är den viktigaste egenskapen sedan
varroakvalstret kom till Sverige, säger Egon. Sedan är det Temperament och Kakfasthet som jag prioriterar. I tredje hand ser jag till Svärmtrögheten och Fruktbarheten och
i fjärde Skörden, alltså hur mycket honung de samlar in.
- I Utrensningsförmågan ingår binas iver att städa ur ev. kalkyngel, varroa och att de är
fria från nosemasporer.
Som biodlare och drottningodlare måste man ”dokumentera – utvärdera – genomföra” den
strategi man bestämt sig för.
 Man måste ha en plan för bigårdens placering i naturen.
 Vad har jag för drottning?
 Har bina tillräckligt med utrymme?
 Behövs drivfordring till samhällen som inte utvecklar sig i rätt takt?
 Vilket varroatryck är det i omgivningen eller finns det nosema i något samhälle?
 Man ska ha en skötselplan och då behöver man ett kupkort där man kan anteckna olika
anmärkningar för det enskilda samhället, vilket påverkas av just drottningen i samhället.
Egons bästa drottning, EAN06-303, producerade 80 kg honung per samhälle. För att klara
detta måste det finnas mycket bin, över 100 tusen, i samhället när honungsdraget börjar. Då
vet jag att varje ledig cell i hela yngelrummet har bestiftats med ett ägg från drottningen.
78. Reflektioner från medlemsmöte 30/3
Mötesdeltagarna var ca 45 till antalet. Bitillsynsman Ingvar Johansson informerade om bitillsyn. Diskussion om olika varroabehandlingsmetoder, bl.a myrsyra.
Valter presenterade sitt bildspel om biodling och deltagarna diskuterade i olika grupper. Ett
bara möte som helhet var sammanfattningen och att vi ska avsätta en eller ett par kvällar till
att diskutera gemensamma frågeställningar.

79. Länsförbundets årsmöte 8/2
60 ombud och medlemmar besökte årsmötet i Ingelstad. Årsmötesförhandlingarna leddes av
Ulf Björnsson.
Nya stadgar innebär att det inte längre finns några suppleanter i styrelsen.
Medlemsavgiften för 2016 höjdes med 10 kr. Hardy Fransson avtackades för ett långt och gott
arbete inom distriktet.
Styrelsen består nu alltså av Karin Persson, Monika Richter Aspegren, Helena Fransson, Leif
Olofsson, John Sollenberg, Bertil Johansson, Sten-Åke Bergstrand, Ulf Fransson och nyinvalde Michael Johansson.
Torbjörn S Eriksson blev invald i valberedningen efter avgående Uno Andersson, övriga i
valberedningen omvaldes.
Lars Hellander, SBR, berättade om ett nytt projekt ”Nya utmaningar för biodlingen, hot och
möjligheter”.
80. Nybörjarkurs i Biodling
22 deltagare är anmälda till studiecirkeln som delats i två grupper, söndags- och tisdagsgrupp.
Har haft en praktisk genomgång av bisamhällen hos Valter då man märkte drottning och tittade på bin. Intresserade ”nybörjare” är välkomna på studiebesök i bigården i Bönemåla den
2/5 kl.13.00 – 15.00 ca (ev. 3/5) för att titta på övervintrade avläggare.
81. Kurs i Biodling på Korrö 14-15 mars!
En 2-dagars kurs, ”Biodling för gröngölingar” intensivkurs för nybörjare med förläggning på
Korrö i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd.
Kursen genomfördes med 11 deltagare som ställde frågor och sög i sig den nektar som Valter
och Thomas levererade under de två dagarna. Av utvärderingen att döma var alla helnöjda.
Dessutom utökades föreningens kassa med 5.500 kronor.
82. Upptaktsmöte 14/3 Alvesta
Lördagen den 14 mars kl. 10-ca 15.30 var det dags för vårupptakten i Folkets hus, Alvesta.
På fm berättade Bert Thrybom, Smögen, om Genetik för drottningodlare samt om VSH-bin
och varroa.
Efter middagen var det Martin Nehmann, Yxkullsund, som berättade om Binas kommunikation.
Martin tog i förväg tacksamt emot frågor om bin martin.nehmann@telia.com, så besvarade
han dem på upptaktsmötet.
Ca 60 deltagare slöt upp.
83. 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.
84. Samköpen 2015
Lennart meddelade att beställningen om 25 pallar med kupmaterial ska skickas från fabriken i
Lindesberg och till oss i Hästriket den 27/4 enl. LP:s representant. Detta är 14 dagars försening.

85. Länsförbundets resa 30/5
Årets bussresa planeras till Högsbybiodlarna i närheten av Kalmar. Besök i deras föreningsbigård. De har honunghanteringsrum, en mycket aktiv drottningodlingskommitté m.m. Storbiodlaren, tillika yrkesbiodlaren Anders Wizping från Läckeby har lovat att ta emot. Planen är
även att besöka Hauges miljöglas. Han omformar engångsglas till bruksglas. Där finns också
möjlighet att inhandla glas. I mån av tid ett besök på Korrö hantverksby med anor från medeltiden. Budgeterat pris: ca 600:- / deltagare inkl. fm. fika, lunch och em. fika. Priset kan ev.
justeras upp c:a 50:- om kostnaderna skulle stiga. Reserutt är fortfarande preliminär men start
utgår från Älmhult – Liatorp- Eneryda-Växjö … vidare upptagning utmed vägen till Kalmar.
86. Sommarträff 13 juni
Nolin bjuder in till sommarträffen 2015!
Thomas Nolin, Ruveboda, som efter ett år som biodlare byggt ett slungrum och planerar för
fler bisamhällen. Idag har han 5 bisamhällen! Vi får se och lyssna till hans planer.
Olle Andersson, Gislaved, kommer och pratar biodling vid sommarträffen, samt att vi går en
tipspromenad och gör avläggare. Grillning av korv eller frallor och kaffe!
Valter avtalar med Thomas Nolin!
87. Honungskurs 11 juli i Veramåla
Kennert berättar om hur man gör fin honung och vad man bör tänka på vid slungning och efterbehandling. Fika och ev. tipspromenad!
Vi går igenom olika behandlingsmetoder för att klara bl.a varroaangrepp med myrsyra. Kollar
in något samhälle för att se ev. varroa! Hur kan man kolla varroa?
Beslöts: Valter beställer hem en ”Biskakare för kvalsterkontroll” hos Svensk Bihälsa för ca
200 kronor till föreningen.
88. Årsmöte 22/11 2015
Beslut: att årsmöte hålles den 22 november.
att Kennert kollar upp om det är möjligt att vara hos Br. Nelsons Frö i Tingsryd och att vi
senare beslutar om vi ska ha egna frågor och lotterier eller om vi ska ha en föreläsare.
89. Vinterträff 25/1 i Söderport
Valter bokar lokalen. Till mötet bjuds åter Martin Nehmann in att tala om sin biodling.
90. Vinterträff 29/2 i Söderport
Valter bokar lokalen. Vi återkommer till programmet senare. Förslag önskas!
91. Vinterträff 28/3 i Söderport
Valter bokar lokalen. (Annandag påsk) Egna frågor funderingar!
92. Mera Tingsryd
Karin Bellenby har haft kontakt med en journalist som tidigare skrivit om biodling och som
kanske/kanske inte får utrymme för en artikel om biodling.
93. Praktikplatser
Deltagare som går i studiecirkeln vill få praktik hos aktiva biodlare. Det är svårt att planera så
ev. intresserade får kontakta faddrarna eller den biodlare man önskar samarbeta med.
Frågan lämnas utan åtgärd från styrelsen.

94. Krantz biodling
Leif Krantz 400510, medlem i Hästriket bf. och bitillsynsman, avled hastigt den 9 april.
Leif har ett stort antal bisamhällen som kommer att behöva tillsyn och genomgång ganska
snart. Valter har kontakt med bl.a Marcus Karlsson som ska ta hand om Leifs dödsbo.
Om Marcus vill ha någon form av hjälp är han välkommen till vidare kontakt med styrelsen
eller att han kontaktar någon bitillsynsman från granndistrikten.
Valter kontaktar bitidningen för en minnesnotering om Leif Krantz.
95. Integration
Diskuterade frågan om en medlem i Hästriket kan få alla adresser till föreningens övriga medlemmar.
Beslöts: att det är emot stadgarna att lämna ut enskilda medlemmars adresser.
96. Övriga frågor
a) Hemsidan har bytt plattform och för att få ordning på denna har en extern person anlitats
för att lösa och åtgärda problemet.
Beslöts: att godkänna faktura om ca 2000 kronor exkl. moms.
b) Kalle i Kurrebo
Kalle har bjudits in till föreningens träffar för att se hur allt fungerar. Kalle kommer inte att
bjudas in mer utan ett aktivt medlemskap i föreningen via SBR!
c) Vågen i Älmeboda
Thomas har en våg som finns tillgänglig på nätet via en länk på internet
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#language=sv_SE där man bl.a kan följa utvecklingen
viktmässigt och på så vis se dragperiodens början och slut.
Beslöts: att länken får finnas på hemsidan.
97. Nästa styrelse blir den 17/8 2015 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelse.
98. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:
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Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande

