
Protokoll fört vid sammanträde med   
styrelsen för Hästrikets biodlare i  
Tingsryd den 29/11 2010, Gula Huset. 
 
Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lena Lernå, Lennart 
Carlsson, Pär Jönsson, Helena Fransson, Thomas Karlsson. 
Anmält förhinder: 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 
Ordföranden justerar protokollen vid sammanträdena. 
Beslöts: att ordföranden justerar styrelseprotokollen fortsättningsvis. 

att protokollet sänds ut via mail till styrelsens ledamöter som snarast delger   
ordföranden avvikande synpunkter. 

 
33. Konstituering av styrelse 
Beslöts: att välja till vice ordförande, Kennert Karlsson, till kassör Lena Lernå, till sekreterare 
Thomas Karlsson, till sjukdomsansvarig Klas-Göran Andersson, till utbildningsansvarig Valter 
Sandberg, till kvalitetsansvarig Kennert Karlsson, till depåchef Lennart Carlsson, till kvinnligt 
nätverk Helena Fransson. 
 
34. Reflektioner från årsmötet 
Att starta med honungsbedömning var mycket bra då det inte blev stressande utan alla 
inlämnade bidrag kunde bedömas i lugn och ro. 
Info. från Buckfastklubben var mycket bra. Jordnära, konstruktivt, beskrivande, duktiga, 
intressant, kul och lättsamt var några omdömen av föredraget som hölls av Anders Sand och 
Olle Andersson. 
 
35. Synpunkter från medlemmarna 
Valter föredrog olika synpunkter ang. kommande medlemsaktiviteter som inlämnades på 
årsmötet och som kan ligga till grund framledes. 
 
36. Kvällsträffarnas upplägg 
17/1 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd - Bokbord med biböcker som finns i 
föreningsmedlemmarnas ägor tas med namnade, samt film och olika frågeställningar. 
21/2 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd - Föreläsare i första hand Stig Hansson, Hässleholm, 
som berättar om sin biodling och honungsskörd som kontaktas av Valter.  I andra hand 
kontaktas Anders Berg, Ryssby, som kontaktas av Thomas om Valter får nej. 
21/3 kl.18.30 Söderportkyrkan, Tingsryd - Programmet  återkommer vi till. 
 
 



37. Sommarträffar 
Konfirmerades årsmötets beslut att besöka Kennert K. den 12 juni och beskåda hans 
biodlarverksamhet. 
 
38. Avelsresor – Kalibrering 
Intressant vore att besöka Anders Sand i Hestra och se hans biodling – drottningodling i 
sommar. Thomas kollar om det är möjligt. 
Vad är kalibrering av bisamhällen? Neimell, m.fl. har kunskapen! Valter kollar. 
 
39. Fler visningskupor 
I dagsläget kommer inte fler visningskupor att byggas i Hästriket. 
 
40. Samköpen 
Lennart Carlsson blir ansvarig för samköpen även 2011 och intresserade medlemmar i 
Hästriket ska senast vid medlemsmötet den 17 januari medtaga beställningssedel. 
Lena påminner medlemmarna på hemsidan. 
Thomas ringer Töreboda om biredskapskataloger att delas ut. 
 
41. HF biköp  
Det är ännu oklart hur det blir med HF:s biinköp från Hästriket 2011. 
 
42. Utskick till medlemmar 
Valter informerar medlemmarna via e-post resp. brev till övriga utan e-brevlåda och 
informerar om kommande aktiviteter. 
 
43. Länsförbundsträffar 
Det är ännu oklart vad som kommer att erbjudas från länsförbundets sida. Resan kommer 
att ske den 14 maj 2011. 
 
44. Nybörjarkursen 
Det är i dagsläget 13 personer som anmält sig till nybörjarkursen i biodling som startar i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd torsdagen den 13 januari 2011. 
 
45. Övriga frågor 
a) Befarad yngelröta kan finnas i Urshultsdelen av kommunen. Bitillsyningsmannen är 
informerad och uppsikt över den misstänkta bigården kommer att ske i tidig vår. 
 
46. Nästa möte 
Beslöts: att nästa styrelsemöte sker den 7 februari 2011 kl.18.30 i Gula Huset, Tingsryd.  
 
47. Avslutning 
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  
Sekreterare    ordförande 


