
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare i  

Tingsryd den 28/11 2011, SV, Tingsryd. 

 

 

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

Carlsson, Helena Fransson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Per Jönsson, Karin Bellenby 

 

 

 

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 ordföranden som tidigare justerar alla styrelseprotokollen. 

att protokollet sänds ut via mail till styrelsens ledamöter som delger ordföranden 

avvikande synpunkter. 

att ordföranden, Valter Sandberg och att kassören, Lena Lernå var för sig tecknar 

firma, bank och post fram till nästa årsmöte. 

 

33. Konstituering av styrelse 

Beslöts att välja:  

vice ordförande, Kennert Karlsson,  

kassör Lena Lernå,  

sekreterare Thomas Karlsson,  

sjukdomsansvarig Klas-Göran Andersson,  

utbildningsansvarig Valter Sandberg,  

kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,  

depåchef Lennart Carlsson,  

kvinnligt nätverk Helena Fransson. 

 

34. Reflektioner från årsmötet 

Att starta med honungsbedömning är mycket bra, men viktigt att hela kommittén är 

deltagande. 

Jacobssons program var intressant och idégivande, dock med vissa kommentarer om hans sätt 

att hantera sin honung. Kunde hans upphettning av honungen göra att den inte blev helt slät! 

Hans sätt att behandla varroan verkade vara effektiv och lättarbetad. 

Landgångarna och kaffet var alldeles utmärkt gott. Det blev ett 15-tal över, vilket blev en 

extra kostnad för föreningen. Viktigt att alla som anmäler sig också kommer. 

 

35. Synpunkter från medlemmarna 

Valter föredrog olika synpunkter och önskemål ang. kommande medlemsaktiviteter som 

inlämnades på årsmötet. Flertalet av önskemålen kan tillgodoses i föreningens eller 

länsförbundets regi under året. 

 



 

 

36. Kvällsträffarnas upplägg  

30/1 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Varroabehandling – HUR? , diskussion kring olika 

frågeställningar.  

Varje styrelseledamot bidrar med en frågeställning i ämnet. 

27/2 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd - Anders Berg, Ryssby, som speglar sitt sätt att odla 

bin. 

26/3 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – David Wemmert – vill växa som biodlare! Hur 

tänker han? 

 

37. Rationell biodling 

Diskuterades intresset för rationell biodling från årsmötesdeltagarna efter Thomas info. på 

årsmötet. 7-8 personer i nuläget är intresserade av att delta och starten blir i januari. Tid 

bestäms senare. Thomas håller i träffarna. 

 

38. Sommarträff 

Fortsatt planering och utredning av  var/vad vi ska träffas eller besöka. 

 

39. Sommarresa 

Länsförbundets sommarresa kommer att bli den 2 juni med Öland som mål. Vi uppmanar 

Hästrikets medlemmar att anmäla sitt deltagande till denna resa. 

 

40. Länsförbundsträffar 

Länsförbundet kommer att anordna bl.a två träffar i Honungsberedning med Bo-Göran 

Nilsson. Uppdrogs åt Helena att föreslå länsförbundet lägga en av kvällsträffarna i Hästriket. 

Vårupptakten kommer att hållas 17 mars (prel). 

Årsmötet i länsförbundet blir 12 februari på S:t Sigfrids Folkhögskola, Växjö.  Valda ombud 

uppmanas boka in dagen. 

 

41.Samköpen 

Lennart Carlsson blir ansvarig för samköpen även 2012 och intresserade medlemmar i 

Hästriket ska senast vid medlemsmötet den 30 januari medtaga beställningssedel. 

Lena påminner medlemmarna på hemsidan. 

 

42. Utskick till medlemmarna 

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

2012. 

 

43. Obehandlade samhällen 

Diskuterades betydelsen av att alla medlemmar uppmanas att fortsättningsvis behandla sin 

bisamhällen mot varroakvalster oavsett om man ser några eller inte. 

Uppföljning av de samhällen som inte behandlades 2011 är viktigt. 

44. Nybörjarkursen 

Det är i dagsläget 10-talet personer anmälda till nybörjarkursen i biodling som startar i 

Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd i början av januari 2012. 

 

 



 

 

 

45. Övriga frågor 

a) Hästrikets bf har fått överta en ordförande klubba efter Helmer Löfgren, Abrahamshult, 

Älmeboda vilken överlämnades till ordföranden och kan ses på hemsidan framöver. Vi tackar 

för gåvan. 

 

 

46. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 20 februari 2012 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

47. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 


