
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

13.08.12, kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

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

Thomas Karlsson, Helena Fransson, Per Jönsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Lena Lernå. 

 

 

88. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

89. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

90. Justering 

Protokoll från 130122 och 130408  justeras. 

 

91. Medlemsläget 

Valter gick igenom medlemsmatrikeln av Hästrikets medlemskår. Medlemssiffra i dagsläget 

är 81. Några nya är på väg in i föreningen. 

 

92. Reflektioner,  Sommarträff 9 juni 

En mycket bra träff där Thomas och Simon Skåre med inlevelse berättade om "hur blev vi 

biodlare, om vad dom vill med sin biodling, möjlighet, problem, misstag m.m" Fyra nya 

avläggare gjordes, vilka har utvecklats fint. Mycket uppskattad korvgrillning av 

Vildsvinskorv som Klas-Göran bistått med kött till, Tipspromenad m.m.  

 

93. Honungskurs 

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

Ett lyckat arrangemang där de 32 deltagarna delades in i två grupper. Hur fungerar en ymp 

och  hur får man fram prisvärd honung mest effektivt? Tipspromenad med informationsfrågor. 

Grillning och kaffe, the, mm. Lyckat arrangemang som kan återkomma! 

 

94. Kalibreringsträff på Kurrebo. 

Svenska Buckfast-avdelningen anordnade en konferens på Kurrebo den 29-30/6,  

Kalibrering av Bin, Olle Andersson höll i trådarna. 20 personer övernattade på Kurrebo. 

Kennert upplät sina bin till gruppens kalibrering. Man tittade på temperament (humör) 

fruktsamhet, honungsinsamling, sjukdomar, kvalster och utrensningsförmåga. Ett bra sätt att 

lära sig hur samhället fungerar. Fyra medlemmar från Hästriket deltog  i konferensen. 

En enklare variant skulle vara möjlig i föreningens regi. 

 

95. Länsförbundets resa 1/6 till Ven. 

Helena informerade om länsförbundets resa. 

Läs mer på länsförbundets hemsida, Cirkulär nr.3 2013. 

 

 

 



96. Nybörjarträffen hos Thomas 

Intresserade nybörjare fick se hur man märker och vingklipper drottningar vid ett besök hos 

Thomas i Bönemåla Bigård torsdagen den 9/5. 

Thomas bjöd även in kommande års nybörjare till torsdag den 8/5 2014 för märkning av 

drottningar och genomgång av avläggare om väder och vind tillåter. 

 

97. Besök från Jönköpings län. 

En grupp biodlare från Jönköpings län gjorde ett studiebesök i Hästriket, vilka togs emot på 

Kurrebo. Föreningen representerades av Kennert, Valter, Lennart och Thomas som 

presenterade förenigens verksamhet mm. Valter mottog en bok som tack. 

 

98. Pollenprojekt 

Olika anledningar medförde att föreningen inte deltog med några medlemmar i det planerade 

pollenprojektet. 

Klas-Göran har haft två pollenfällor igång i egen regi och samlat in 4-5 kg pollen under 

sommaren. 

 

99. Samköpen, Lennart i Björkeryd. 

21 pallar med socker till invintringen är beställda genom samköpet. 25 kg/säck a 230 kr. 

 

100. Ordförandeträff den 19/10 i Agunnaryds bygdegård. 

Varje förening får representeras av två personer oavsett hur stor eller liten föreningen är enl. 

länsförbundet. Föreningen anser att det borde vara en viss skillnad på liten och stor förening. 

Beslöts: att Valter och Kennert får representera föreningen. 

 

101. Ingelstadsträff den 31/8 

Länsförbundet tillsammans med Hushållningssällskapet bjuder in till kurs i "'Bihälsa o 

invintring" av bisamhällen med Alf Sjöberg, Lund. Sista anmälan är den 22/8. 

 

102. Jorden o Skogen i stan, Ingelstad 18/9. 

Länsförbundet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan håller i informationsträffen för 

mellanstadiebarn, "Levande lärande - Bonde för en dag. Växjöortens och Hästrikets Bf är 

inbjudna att presentera biodling, m.m.  

Valter, Kennert, Helena och Lennart representerar Hästriket. 

 

103. Länets bästa honung 29/9, Kurrebo 

Honungstävlingen sker som vanligt på Kurrebo. Bo Lindahl, Teckomatorp, trädgårdsmästare 

och biodlare föreläser om nyttoväxter för bin.  

Nytt för i år är att endast ett tävlingsbidrag per medlem får lämnas in. Två burkar ska vara 

föreningens ordförande tillhanda senast lördag den 21/9. Även tävlingen "Bästa äppelkakan" 

genomförs. 

 

104. Föredrag om biodling den 1/10 kl.19.00 

Tingsås Föreläsningsförening inbjuder till Dackeskolans Aula i Tingsryd föreläsning om bin. 

Kennert Karlsson och Valter Sandberg håller i föredraget! 

 

105. Drottningodling 

Den största delen drottningar har Valter odlat även i år. Kennert och Klas-Göran har fått fram 

några få endast för eget bruk. 

 



106. Årsmötesplanering 

Söndag den 17 november hålles årsmötet i Bröderna Nelsons Matsal.  

Smörgåstårta och kaffe/the /läsk serveras.  

Föredrag av SBR:s ledamot Ingmar Wahlström, Kalmar. 

 

107. Vinterträffar 

27 Januari, 24 Februari, 31 Mars hålles medlemsmöten den sista måndagen i månaden kl. 

18.30 i Söderportkyrkan, Tingsryd. Anmälan till träffarna absolut nödvändig. 

 

108. Nybörjarkursen. 

Nybörjarkursen i biodling planeras i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd med 

början i januari. 6-7 sammankomster teori. Resten av studiecirkeln är ute i olika bigårdar för 

att se det praktiska också.  

 

109. Vildsvinskorv 

Planeras för ytterligare tillverkning av vildsvinskorv. Pris 50 kr/förpackning. Beställ vid 

intresse av Valter. 

 

110. Fasträntekonto 

Beslöts: kassören får i uppdrag att placera på fasträntekonto 3-6 månader till bästa möjliga 

ränta. 

 

111 Övriga frågor. 

a.) Vågprojektet. Thomas analyserade vågprojektet i Älmeboda, 2012 och 2013, vilket får 

redovisas noggrannare vi ett senare tillfälle. 

 

112. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker tisdag den 22/10 2013 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd.  

 

113. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 


