
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 29 oktober 2012,  

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Lena Lernå,  Kenneth Karlsson, Per Jönsson, Lennart Carlsson, 

Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Klas-Göran Andersson, Helena Fransson. 

 

 

 

101. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

102. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

103. Justering 

Styrelseprotokollet 120813 justerades och lades till handlingarna. 

 

104. Kassörsrapport 

Lena redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2012. Det beräknade resultatet slutar på 

ett litet minus, 1445 kr för 2012. Bilaga 1. 

 

105. Medlemsläget 

Valter föredrog medlemsmatrikeln vilken redovisade ett medlemstal om 79 medlemmar vid 

dags dato. 
 

106. Tyst minut! 

Diskuterades hur föreningen ska agera vid medlemmars bortgång. Föreslogs att föreningen, på 

årsmötet, fortsättningsvis håller en tyst minut för medlemmar bortgångna under året. 

 

107. Ryssbykonferens 6/10. 

Valter, Kenneth, Lennart och Helena deltog vid en ordförandekonferens i Ryssby den 6 

oktober.  

SBR:s ordförande Marita Delvert och Peder Lilja, utvecklingskonsulent i SBR medverkade 

vid konferensen. De presenterade sina ansvarsområden och gav underlag till diskussioner. 

Varje förening fick presentera sina föreningsaktiviteter och kurser samt framföra önskemål 

om vilken hjälp man önskar få från distriktet och från SBR.  

 

108. Kurrebo, Äpplets och Honungens dag 30/9 

Tobias Ivarsson berättade om vilda Pollinerande insekter. Vinnare av länets bästa honung blev 

Bernt Bengtsson, Växjöortens bf, 2:a blev Thomas Karlsson och 3:a blev Kenneth Karlsson, 

båda från Hästrikets bf. Valter Sandberg vann en stationsparad bidrottning. 

Diskuterades provsmakningen och honungsupplägget vid Kurrebo. Synpunkter som kom fram 

var att två likartade honungsburkar ställdes mot en helt olikartad kändes lite fel. Bland alla 

inlämnade honungsburkar bör bedömningskommittén kunna hitta tre variationer på honung 

när det gäller färg, smak och konsistens. 



109. Konstrundan  

Hästrikets bf hade inte någon speciell aktivitet vid årets konstrunda. Några medlemmar 

medverkade på olika ställen och sålde honung. 

 

110. Samköp 2013 

Lennart C. tar ansvaret för samköpet även 2013. Det ska påpekas att endast beställt 

biodlingsmaterial kan köpas det kommande året. Ingen överupplaga av lådor, bottnar och tak 

mm. kommer att tas hem. Det är därför viktigt att intresserade medlemmar noga funderar över 

vad man önskar köpa och vilket behov man har i sin materialinvestering för 2013. 

 

111. Nybörjarcirkel i Biodling. 

Valter kommer tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan att hålla i en studiecirkel för 

nybörjare med start i januari 2013. Ett antal personer har anmält sig till cirkeln. Kostnad icke 

medlemmar är 200 vilket är medlemsavgift. Medlemmar gratis. För att utveckla deltagarnas 

praktiska kunskaper föreslås förenings faddrar i praktisk handling vara behjälpliga i sina egna 

bigårdar där cirkeldeltagare kan medverka någon dag. Gruppstorleken kan vara flexibel från 5 

personer till hela gruppen beroende på var man vill vara. Överenskommelse får ske med varje 

fadder. 

 

112. Polska bin. 

Valter föredrog kortfattat om ett kommande projekt ang. Polska bin. Ett projekt vi 

återkommer till! 

 

113. Rationell biodling 

Anmälda deltagare i rationell biodling kommer att inbjudas till en cirkelstart den 14 november 

kl. 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd. 

 

114. Pollenprojekt  

Något pollenprojekt kommer inte att genomföras i den omfattningen som var tänkt hösten 

2011 eftersom begärda projektpengar ej beviljats. 

 

115. Vinterträffar i Hästriket. 

Beslöts: att träffas sista måndagen i Januari, Februari och Mars kl.18.30 i Tingsryd.  

Förslag på tema för kvällarna, Bihälsa, Biodlingsteknik, Bygga ut biodling, Hobby- eller 

Yrkesbiodling, Honungshantering, Andra biprodukter, Drottningodling, Avelslära. 

Redaktör Erik Österlund på SBR ska tillfrågas om medverkan vid något tillfälle. 

Januari – ”Bihälsa” med Preben Christiansen, Bihälsokonsulent på SBR. 

 

116. Sommarträff 2013 

Diskuterade olika alternativ för kommande sommarträff. Enades om att Valter talar med 

Skåre i Midingsbråte om föreningens önskemål om att få besöka deras biodling vid 

sommarträffen i mitten av juni 2013. 

 

117. Valberedning 

Valberedningen är informerad om sitt ansvar inför årsmötet. 

 

118. Verksamhetsberättelse 2012. 

Valter sammanställer ett förslag till verksamhetsberättelse inför årsmötet. 

 

 



119. Årsmöte i Hästriktet 25/11 kl.14.00 (13.00) 

Årsmöte den 25 november 2012. Plats: Mårdslycke Bygedgård/Folkets park i Tingsryd. 

Peder Lilja, Utvecklingskonsulent kommer som planerat. 

Beslöts: kallelse skickas via e-post till samtliga med e-postadress och till övriga skickas 

kallelsen per brev. 

 

120. Länsförbundets årsmöte  

Valter föredrog datum, 10/2 2013 för länsförbundets årsmöte. 

 

121. Riksförbundsmöte 

Riksförbundsmötet med temat ”Allt om Bin” 2013 är i Örebro 12-14 april 2013. Seminarierna 

börjar kl. 13 fredagen den 12 och avslutas vid lunchtid den 13 april. Efter lunch tar så 

årsmötet vid och pågår fram till kl. 12 den 14 april. 

 

122. Länsförbundets sommarresa 

Vart resan går 2013 och vilket datum är ännu ej bestämt. 

 

123. Utskick till medlemmarna 

Alla utskick som kan göras på e-post ska göras för att spara portokostnader, men till de 

medlemmar som ej har e-post ska ett brev sändas ut. 

 

124. Övriga frågor 

a) Honungsprovning diskuterades. 

b) Begäran från SBR om bidrag till biodlingen. 
”Pollineringsersättning  
SBR har lämnat in en skrivelse till Landsbygdsdepartementet och till Jordbruksverket med förslag om 
att alla biodlare ska få en pollineringsersättning för varje övervintrat samhälle. Samma ersättning ska 
gälla oavsett var man bor och hur gammal man är. I Finland finns ett liknande system, men där har 
man en åldersgräns uppåt. Vi lägger ett högt utgångsbud och sen får vi se vad politikerna går med på. 
Hela skrivelsen kommer att ligga på vår hemsida.”  

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1147/Brev%20ordföranden%20120928.pdf 

c) Honungsskörd 2012 

”Svaren från enkäten om årets honungsskörd, som pågick under perioden 21 september till 19 
oktober, har nu sammanställts. Det kom in 619 användbara svar, dvs. svar där alla tre frågor 
besvarades. 
 Medelskörden beräknat på grundval av dessa 619 svar var 36,1 kg/samhälle. 
Mer än hälften av de biodlare som besvarade enkäten angav att skörden var lägre än normal, 
och enbart ca 14 % angav att skörden var högre” 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1164/1/ 

 

125. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 3 december 2012 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

126. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1147/Brev%20ordföranden%20120928.pdf
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1164/1/

