
Protokoll fört vid sammanträde med  

styrelsen för Hästrikets biodlare den 

17/10 2011 kl.18.30, SV:s lokal, Tingsryd. 

 

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

Helena Fransson, Thomas Karlsson.  

Anmält förhinder: Lena Lernå, Karin Bellenby, Pär Jönsson. 

 

104. Öppnade 

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

105. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

106. Protokollsjustering 

Ordföranden justerade protokoll från den 29/8 2011 

 

107. Ekonomi/Bundet konto 

Beslut: att godkänna kassörens placering av 30.000 kr på ett bundet 3 mån. konto till 3.25% 

ränta.  

 

108. Utlägg senast 25/10 

För att kassören ska få all bokföring verifierad och bokförd ska alla som har utlägg mot kvitto 

skicka in dessa före den 25/10 2011. 

 

109. Honungsbedömningskurs 3/9 -11 

Valter Sandberg, Kenneth Karlsson och Peter Möller har deltagit i en kurs i Vislanda. 

Föreläsare var Elisabeth Wilhelmsson, Jönköping, ledamot av Sbr:s förbundsstyrelse. Vissa 

mindre ändringar har skett, vilket inte påverkar Hästrikets sätt att bedöma honungen. En kopia 

av varje bedömning ska skickas in till förbundet. 

 

110. Konstrundan 4/9 

Valter rapporterade från Hästrikets medverkan i Väckelsångs hembygdsförening vid 

konstrundan. Han efterlyste intresserade att delta vid nästa års konstrunda. Medlemmar med 

verksamhet i området ska tillfrågas. 

 

111. Kurrebo 25/9 

Honungens och Äpplets dag den 25/9 lockade flera hundra till Kurrebo den 25 september. 

Hästrikets bf  hade samlat in allt en biodlare behöver för att klara en mindre biodling, vilket 

rönte stor uppmärksamhet och intresse från besökande.  

Olle Andersson, Gislaved, ställde ut en del av sitt leaderprojekt, Halmkupebindning, vilket 

visade hur man förr klarade att ta vara på binas värde i form av honungsinsamling. 

 

112. Honungstävling 

Söndagen den 25 september avgjordes tävlingen på Honungens och Äpplets dag av 127 

avlagda röster.  

Vinnare blev förra årets 2:a Karin Bellenby som härmed tog sin första inteckning i 

vandringspriset. På andra plats kom vinnaren från 2003 och 2009 Kenneth Karlsson och tredje 

platsen belades av Valter Sandberg, förra årets vinnare. Alla pristagarna kom från Hästrikets 

bf.  Totalt hade lämnats in 34 tävlingsbidrag.  Ett stort GRATTIS  till vinnarna! 



 

 

113. Ordförandekonferens i Ingelstad den 1/10 

Helena Fransson har sammanfattat konferensen, vilken bedömdes med mycket bra upplägg av 

informationen.  

Hästrikets bf styrelse vill, genom Helena, till distriktet framföra önskemål om att det ordnas 

en honungskurs i distriktet, gärna förlagd till Tingsryd. 

 

114. Hovmantorp 100 år 

Rapport; Valter var inbjuden till Östra Värends Biodlare, länets äldsta biodlarförening, den 9 

oktober så då firade att de verkat i 100 år. Grattis! 

 

115. Samköpen 

Lennart Carlsson är föreningens samköpsansvarig och utför ett fantastiskt arbete till nytta för 

Hästrikets bfs medlemmar. Han ansvarar för samköpen även 2012. En önskelista om samköp 

ska föreläggas årsmötet i november. 

 

116. Nybörjarkurs 2012 

Även kommande vinter planerar vi för en nybörjarkurs i biodling. 9 intresserade finns 

anmälda hos SV Tingsryd. 

 

117. Fortsättningskurs 2012 

Diskuterades en fortsättningskurs för dem som vill ”växa som biodlare”  med fler än 15-20 

samhällen i dag. Intresserade av kursen tar kontakt med Thomas. 

Thomas får i uppdrag att ta upp frågan som en punkt på årsmötet. 

 

118. Rapport från SBR 

Valter lämnade en kort rapporterade från SBR.  

Varje deltagare fick var sitt ex. av ”Förslag till betänkande om honungsbins hälsa och 

utmaningarna för biodlingssektorn” (2011/2108(INI)) Utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling. 

 

119. Vinterträffar   

Sista måndagen i januari-februari-mars hålls möten för alla medlemmar. Föreläsare är bokade 

för 27 februari - Anders Berg, Ryssby, för 26 mars - David Wennert, yrkesbiodlare under 

uppbyggnad. 30 januari – Årsmötet lägga fram önskemål. 

 

120. Valberedning 

Uppdrogs åt Valter att kontakta Mats Andersson om dag för årsmöte så att samtliga val 

förbereds. 

 

121. Årsmöte 2012 

Söndag den 20 november 2011 kl.14.00, början med Honungsbedömning kl.13.00 

Till föredragshållare på årsmötet föreslås Torbjörn Jacobsson, Fristad, Borås. En storbiodlare 

som har många idéer om biodling.  

Valter skickar ut inbjudan till samtliga medlemmar i Hästrikets bf. 

 

 

 

 



122. Övriga frågor 

a) Årsmöte i Länsförbundet Kronoberg den 12 februari 2012, ordförande Bernt Bengtsson har   

avsagt sig omval för 2012.  

Förslag till ny ordförandekandidat önskas av valberedningen, Lennart Carlsson är ledamot. 

b) Länsförbundet Kronobergs sommarresa sker den 4 juni 2012. 

c) Biodlingskonferens i Skövde 29-30/10 sista anmälan 18/10. 

 

123. Nästa styrelsemöte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte, konstituerande, hålls måndagen den 28/11 kl.18.30 i Tingsryd, 

SV:s lokal. 

 

124. Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande 

 


