
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  
med Hästrikets biodlare, Gula Huset, Tingsryd 
den 25/10 kl. 18.30. 
 
Närvarande: Valter Sandberg, Klas-Göran Andersson, Kenneth Karlsson,  Lennart Carlsson, 
Lena Lernå, Pär Jönsson, Thomas Karlsson, Jonny Ulftorp §108. 
 
 
105. Mötets öppnande. 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
106. Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
107. Protokoll. 
Beslut:  Protokollet ska även fortsättningsvis tas fram både som ett pappersoriginal för 

arkivering och signeras av sekreterare och ordförande, samt läggas in på 
hemsidan. 

 
108. Jonny Ulftorp. 
SBR:s Riksförbundsordförande Jonny Ulftorp besöker SBR föreningar för att informera om ett 
projekt om att göra Ingelstads Lantbruksskola till ett bicentrum i södra Sverige. Det är 
Hushållningssällskapet i Kalmar som ansökt och fått pengar till att göra en förstudie för att 
kunna klarlägga behovet av ett sådant centrum.  
Förhoppningen är att Länsstyrelsen och Leader Linné efter förstudien vill satsa långsiktigt på 
projektet, med en finansiering på 2 – 3 år, vilket kan vara möjligt då det finns gott om pengar 
hos Leader Linné till rätt projekt säger Ulftorp. 
 
109. Ekonomisk rapport. 
Kassör Lena Lernå redovisade den ekonomiska ställningen som för närvarande har ett saldo 
på 39.838,86 kronor.  
Det finns en skuld på 6.000 kronor. 
Kostnaden för hemsidan är 298.75 kronor/år 
 
110. Hemsidan. 
Lena Lernå informerade styrelsen om hemsidan och vad som hänt och hur arbetet framöver 
kommer att genomföras. 
Foton på visningskuporna i Väckelsång, Urshult och Älmeboda ska tas in på hemsidan. 
 
111. Konstrundan och Visningskupan i Väckelsång. 
Valter Sandberg och Lennart Carlsson var ansvariga vid invigningen den 5 september. En stor 
sponsorskylt har tagits fram vilket inbringat en ansenlig summa pengar till föreningen. 
 
112. Reflektioner. 
21/8 Sorthonung i Linnés Råshult, Arne Johansson var föreläsare.  Valter och Lennart deltog 
och lämnade sina synpunkter. 
 



26/9 Kurrebo. Matlagning, Äppelkaketävling och Honungstävling.  
Äppelkaketävlingen vanns av Wanarat Hjelm, Väckelsång. 
2/10 Våga Växa, Villa Vik, Sandsbro, Växjö med Jonny Ulftorp som föreläsare. Fyra deltagare 
från Hästriket var med och fick en insyn i hur man ekonomisk kan kalkylera fram olika 
scenarier vid utveckling av sin biodling. 
 
113. Avelsdrottning. 
Valter har undersökt möjligheten att till föreningen köpa in en äkta avelsdrottning. Då 
kostnaden för denna skulle närma sig 50.000 kr ansåg styrelsen att det är alldeles för 
riskabelt att satsa så stora pengar. 
 
114. Instruktionsfilmer. 
Ett antal filmer om biodling finns att tillgå på nätet. 
Beslöts: att lägga en länk på hemsidan så att intresserade kan se filmerna i sin dator. 
 
115. Trakékvalsterundersökning. 
Riksförbundet har slumpmässigt valt ut 380 biodlare som vardera ska lämna bin från ett 
samhälle sista veckan i oktober för att undersöka ev. förekomst av trakékvalster i Sverige. 
 
116. Honungstävling. 
C:a 400 besökande vid Kurrebo, varav 160 personer röstade på honungen och 1:a blev 
Hästrikets ordförande Valter Sandberg, Väckelsång  och 2:a  blev Hästrikets Karin Bellenby, 
Urshult, visar att Hästrikets medlemmars honung hävdar sig fantastiskt fint bland inlämnade 
bidrag till årets honungstävling. 
 
117. Samköp 2011. 
Lennart Carlsson föreslås bli ansvarig för nästa års samköp av olika bikupor och biredskap. 
Dessutom diskuterades samköp av socker och bifor, vilket Lennart ska jobba vidare med. 
 
118. Nybörjarkurs i Biodling. 
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer en studiecirkel att genomföras med 
start i januari 2011 med Valter som ledare. 
I dagsläget är 9 personer anmälda. 
Beslöts:  att kostnaden för en nybörjarkurs ska vara 200 kr för icke medlemmar som  sedan 

används till  att betala medlemsavgiften första  året  , samt  ev. studiematerial kostnad 
för alla deltagare. 

 
119. Vinterträffar. 
Beslöts:  att träffas 3:e måndagen i Januari, Februari och Mars 2011. 
 att årsmötet anger inriktning på programmet vid mötena. 

att Lena Lernå undersöker alternativa lokaler eftersom vi har blivit fler och fler 
deltagare. 

 
120. Valberedning. 
Valter har till valberedningen översänt information om vilka som är i tur att avgå eller väljas 
om 2011. 
 
 



 
 
 
121. Årsmöte den 21 november 2010. 
Valter föredrog förslag till kallelse till årsmötet i Kvarnamålagården, Väckelsång. 
Beslöts:  att förslaget ska ligga till grund för kallelse till årsmötet den 21/11 2010. 
 att inbjuda Olle Andersson eller Anders Sand, Buckfastklubben, att tala om  
 drottningodling och avläggare. 
 
122. Utskick från SBR. 
SBR har skickat ut några foldrar till avdelningarna, bl.a ”lär dig biodling”. 
 
123. Övriga frågor. 
a.) Diskuterades enkät från honungsförmedlingen via e-post. 
 
124. Nästa möte. 
Beslöts:  att nyvalda styrelsen sammanträder måndagen den 29/11 kl.18.30 
 Plats i 1:a hand Mårslycke krog, 2:a hand Söderportkyrkan, Tingsryd 
 
125. Avslutning. 
Valter tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Thomas Karlsson   Valter Sandberg 
Sekreterare    Ordförande 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


