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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

13.04.08, kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

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

Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Lena Lernå, Helena Fransson, Per Jönsson. 

 

 

66. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

67. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

68. Justering 

Föregående protokoll  justeras vid nästkommande styrelsemöte. 

 

69. Medlemsläget 

Valter gick igenom medlemsmatrikeln av Hästrikets medlemskår. Medlemssiffra i dagsläget 

är 81. Därutöver är några vilande. Det finns 29 damer och 52 män. 

 

70. Reflektioner, Kvällsträff 1 januari -13 

28/1 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Bihälsa med Preben Kristiansen.  

Preben gjorde en bra presentation med bilder och påtalade betydelsen av att våra bin sköts så 

att de kan behålla sin hälsa. Att tillgången på bra pollen i rätt mängd finns tillgängligt för 

bisamhället. Värdefullt inslag för alla nybörjare i biodling. 

 

71. Reflektioner, Kvällsträff 2 februari -13 

25/2 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Kennert Karlsson visade egentillverkade bottnar 

och en tredelad botten som utgångsläge vid drottningodling. Film och "bikupediskussioner" 

kring olika frågor genomfördes. En trevlig och intressant kväll där deltagarna fick nya intryck 

av biodlingens fantastiska värld. 

 

72. Reflektioner, Kvällsträff 3 mars -13 

25/3 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd – Peder Lilja, SBR utvecklingskonsulent, berättar 

om sina "Slättbin" och biodling i allmänhet, samt Drottningodling och SBR:s nya 

utbildningsmodell. En givande bikväll för alla närvarande. 

"Hänvisning till Bitidningen 4 April 2013, sidan 16." för dem som inte kunde delta på mötet. 

 

73. Reflektioner, Vårupptakt i Grimslöv 16/3 

SBR Kronobergs biodlare inbjöd till vårupptakt och Bengt Andersson, Lund, agronom och 

yrkesbiodlare föredrog "Biavel i praktiken" refererande till bilddokumentation av sin 

verksamhet. Mycket givande och informativt. 

Thomas Dahl, nyvald ordförande för Yrkesbiodlarna, presenterade sin biodling enl. 

bicykelmetoden. 
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74. Nybörjarkursen 

Nybörjarkursen i biodling som startat i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd den16 

januari 2013 har haft 7 sammankomster och alla är fantastiskt intresserade av att lära om 

biodling. Resten av studiecirkeln är ute i olika bigårdar för att se det praktiska också. 

 

75. Ekonomisk rapport. 

Kassören var för kvällen förhindrad att delta.  

Valter föredrog muntligt det ekonomiska läget vilket visar på en kassa på 44.995 kr, inkl. 

fasträntekonto. 

 

76. Pollenprojekt 

Hästriket har blivit erbjudna att delta med ytterligare en deltagare, vilket skulle medföra 

ytterligare 10 pollenfällor. Fem biodlare från Hästriket deltar och kommer förmodligen att få  

disponera 35 fällor. 

Deltagare i projektet är Thomas Karlsson, Valter Sandberg, Kenneth Karlsson, Klas-Göran 

Andersson, Lennart Carlsson.  

Fällorna skulle vara klara den 16/4 men då leverantören av nät inte klarat leveransen blir det 

ett par veckors försening. Thomas återkommer till gruppen så fort ny information presenteras. 

 

77. Sommarträff i Hästriket 9 juni 

Valter håller kontakten med Thomas och Simon Skåre, som tar emot och visar sin biodling 

den 9 juni. De berättar om "hur blev vi biodlare, om vad dom vill med sin biodling, möjlighet, 

problem, misstag m.m" Fyra nya avläggare ska göras bl.a. Korvgrillning av Vildsvinskorv, 

Tipspromenad m.m. Kanske också lite toner från en Trumpet. 

 

78. Honungskurs 

Kennert Karlsson, ordnar Honungskurs, 6 juli kl.13.00, i sina lokaler i Björkedal Veramåla. 

Vi får bl.a lära oss "en ymps tillkomst." Vad behöver man tänka på vid honungshantering? 

Vilken temperatur är mest optimalt? Kan man bara "röra" i honungen? 

Vi grillar och dricker kaffe, the, mm. 

 

79. Samköpen, Lennart i Björkeryd 

Beställningen av kupmaterial är över förväntan. 41 pallar har beställts. 2 pallar Vax och 

dessutom en hel del övrigt material. Samköpen gör att medlemmarna får absolut lägsta pris på 

sitt kupmaterial. 

80. Samköpen, Socker, Bifor, Apivar 

Det går fortfarande att beställa socker till invintringen genom samköpet. Beställningen ska 

vara hos Lennart före 1/7. 

Apivar är ett medel mot varroakvalster som blivit resistent mot Apistan. Licensansökan från 

veterinär erfordras. Valter kollar upp! 

 

81. Nybörjarbesök 

Tanken skulle vara att Hjälpa nya biodlare att "se" vad som finns i bisamhället när man 

öppnar upp kupan. Vad är det som händer i mitt bisamhälle? 

Valter tar emot sina nybörjare den 2/5, Thomas tar emot nybörjare torsdag den 9 maj kl. 

15.00, Kennert och Lennart tar emot någon eftermiddag eller kväll i juni, Klas-Göran har 

lovat tre nybörjare att vara med vid ett eller ett par tillfällen i sin biodling. 
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82. Årsmötesplanering 

Förslag till söndag den 17 november utreds.  

Kennert kollar med Urshults Bygdegård om B-salen skulle fungera? Valter kollar med SBR:s 

ledamot, Olle Boman om han kan besöka Hästrikets Bf trots lång resa från norrland. 

Alternativt föreslås att kontakta, SBR:s ledamot Ingmar Wahlström, Kalmar. 

 

83. Drottningodling 

Försäljning av drottningpuppor sker efter beställning hos Valter, Kennert och Klas-Göran i 

god tid före önskad leverans. 

 

84. Övriga frågor 

a) Utskick till medlemmar.  

Valter gör ett "Medlemsinfo."  och inbjuder till träffarna i sommar, berättar om beställning av 

"drottningpuppor",  och sockerbeställning, och Kalibreringsträffen och ev. om årsmötesdag. 

b) Kalibreringsträff på Kurrebo 

Svenska Buckfast-avdelningen kommer att ha en konferens på Kurrebo den 29-30/6, 

Kalibrering av Bin, Olle Andersson merverkar bl.a. Hästrikets medlemmar har möjlighet att 

delta, samt att hjälpa till med grillning på lördagskvällen. 

c) Rationell Biodling studiecirkel fortsätter i höst. 

d) Femramas frigolitlåda från Urshult, inte klart. 

e) Protokoll från Biodlingsföretagarna diskuterades. Valter föredrog. 

 

85. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 12/8 2013 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

86. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

 


