
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

13.12.04 kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

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

Thomas Karlsson, Karin Bellenby. 

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

 

 

31. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

32. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

33. Justering 

Föregående protokoll 131022 justerades. Årsmötesprotokollet justeras vid nästkommande 

styrelsemöte. 

 

34. Konstituering av styrelse 

Beslöts att välja:   vice ordförande, Kennert Karlsson,  

kassör Lena Lernå,   sekreterare Thomas Karlsson,  

kontaktansvarig Valter Sandberg, bihälsoansvarig Klas-Göran Andersson,  

utbildningsansvarig Valter Sandberg,  kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,  

avelsansvarig Valter Sandberg, 

att ordföranden, Valter Sandberg och föreningens kassör Lena Lernå var för sig tecknar firma, 

bank och post fram till nästa årsmöte. 

 

35. Reflektioner från årsmötet 

Start av Honungsbedömning kl.13.00 Lokalen var något i smalaste laget, men varm och 

trevlig. 43 medlemmar deltog. Fantastiskt god smörgåstårta. Ett jättelotteri med många fina 

vinster.  

Förbundsstyrelseledamot Ingmar Wahlström, Fågelmara Torsås, gjorde en inspirerande och 

intressant presentation av sin syn på "kvalité i biodling" i stort, med råd och tips ur sitt 

perspektiv på biodling. Bra och annorlunda upplägg. 

 

36. Statistiken vid årsraporteringen 

Styrelsen diskuterade hur statistiken kan bli förändrad om inte samma parametrar används år 

från år. Det måste vara samma utgångsläge för att statistiken ska stämma. 

 

37. Ingelstadsträffen 16/11 "Från bikupa till honungsburk" 

Detta var en föreläsning som verkligen inte höll måttet. Deltagare lämnade redan efter någon 

timma. Föreläsaren troligen sjuk. 

 

38. Utbildnings Kick off 16/11 i Alvesta. 

Seminarium kring SBR:s och Studieförbundet Vuxenskolans framtida utbildningsprogram för 

nya och gamla biodlare. "Utbildningskupan" Ett intressant och bra upplägg med fina 

diskussioner. 



 

 

39. Kvällsträffen den 27/1 2014 - Moderator? 

27 Januari, Filmen "Inte bara honung" med efterkommande diskussion. (se 43. Fortsättn...) 

Beslöts: Styrelsen förbereder diskussionen.  

 

40. Kvällsträffen den 24/2 2014 

24 Februari, Sven-Åke Nilsson, Lund är inbokad och kommer. Han berättar om biodling och 

drottningodling m.m. Gärna med bilder. 

 

41. Kvällsträffen den 24/3 2014  

Diskussionspunkter - Valter skickar ut info till alla med e-post adress och uppmanar att ta 

fram var sin diskussionspunkt. 

 

42. Nybörjarkurs i Biodling den 20/1 2014 

I dag 6-7 nybörjare anmälda till studiecirkeln, samt några som tidigare gått kursen. Kolla med 

SV eller någon sponsor om annonsering om nybörjarkursen. 

 

43. Fortsättningskurs 

Diskuterades intresset för att träffas och bara prata bin m.m. vilket var positivt. 

Beslöts: att den tidigare gruppen som träffades kring temat "Rationell Biodling" ska träffas 

och se filmen "inte bara honung" och förbereda diskussionen till den 22/1 i SV:s lokal.  

Valter kollar datum med SV och Thomas kallar gruppen, samt efterlyser om det finns fler som 

vill delta i gruppen av Hästrikets medlemmar. 

 

44. Sommarträff 14 juni 

Diskuterade sommarträffen 2014, vilken bokas till den 14 juni. Styrelsen har inte hittat någon 

lämplig plats ännu. Valter gör en förfrågan bland medlemmarna om någon vill bjuda in. 

 

45. Honungskurs 

Honungskurs 2014, är inbokad hos Kennert Karlsson, lördag 12 juli i hans lokaler i Björkedal 

Veramåla. Diskuterades alternativa programpunkter som inslag i programmet. Bl.a 

diskuterades "'Varroan som skadegörare". Vi får återkomma med vidare diskussion. 

Tipsrunda är ett viktigt inslag utan hjälp av teknisk utrusning, typ Iphone mfl. 

 

46. Länsförbundets årsmöte 9/2 2014. 

Plats är bestämd till Ingelstad, lantbruksskolan. Anmälan!! 

Valda ombud på Hästrikets årsmöte ska anmäla till ordförande, Valter Sandberg, om 

deltagande på länsförbundets årsmöte. 

 

47. Länsförbundets träffar 

Ännu inte klart. 

 

48. Utskick till medlemmarna. 

Valter gör en sammanställning informerar om diverse spörsmål via mail till medlemmarna. 

 

49. Ram 1 osv. 

Utbildnings Kick Off i Alvesta 16/11, där SBR tillsammans med SV presenterade den nya 

utbildningsstegen kring biodling. Du som är eller vill bli cirkel/kursledare var varmt 



välkommen! Här fick vi möjlighet att påverka, träffa andra i samma roll och även ta del av ett 

antal pedagogiska tips.  

 

50. Sivert Svensson 

Sivert Svensson, Uvanäs, Väckelsång har efter mångårigt arbete i föreningens regi avsagt sig 

alla uppdrag då hans hälsa vacklat den senaste tiden. 

Beslöts: att Valter och Lennart gör ett besök och tar med sig en blomma från föreningen som 

tack för mångårigt ideellt arbete i föreningen. 

 

51. Plaketter vid Riksförbundsmötet. 

Hästrikets styrelse föreslår SBR:s Riksförbundsmöte att dela ut plaketter för många år av 

ideellt arbete i ledande position inom Sveriges Biodlares Riksförbund till två personer i 

Hästriket. 

Beslöts: att föreslå Valter Sandberg och Kenneth Karlsson. 

 

52. Övriga frågor 

a) Stefan Klingenhäll, Vederslöv, är föreslagen som bitillsyningsman efter Sivert Svensson.   

b) Skolinfo. Kenneth har haft 8 skolklasser på bigårdsbesök. Ansöker om SBR bidrag för 

infon. 

c) Sponsring. Carlqvists Bil AB har betalat ut sponsring enl. ekonomiavd., men vart pengarna 

tagit vägen utreds. 

d) Ingmar Wahlström har frågat Valter om förslag på namn till "Revisor i Sigillbiodling". 

 

53. Nästa styrelse blir den 10/2 2014 kl.18.30 på SV:s lokal Tingsryd. 

 

54. Filmen "Inte bara honung" 

Styrelsen snabbtittade på filmen. 

 

55. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 


