
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

13.10.22 kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

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

Thomas Karlsson, Helena Fransson, Karin Bellenby. 

Anmält förhinder: Per Jönsson, Lena Lernå. 

 

 

114. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

115. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

116. Justering 

Föregående protokoll  justeras vid nästkommande styrelsemöte. 

 

117. Kassörsrapport - Fasträntekonto 

Kassören Lena Lernå har översänt redovisning av det ekonomiska läget för dagen på e-post, 

vilken godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1 

 

118. Medlemsläget 

Medlemssiffran i dagsläget är 82 i enlighet med SBR:s redovisning till Hästrikets bf. 

 

119. Ordförandeträff den 19/10 i Agunnaryds bygdegård. 

Hästrikets bf representerades av Valter och Kennert. Av länets alla avdelningar var det bara 

Alvesta, Moheda och Vittaryd som saknade representanter. Det diskuterades livligt om 

honungens värde i pengar. Honungstävlingen som i år hade ett färre antal inlämnande 

biodlare. Av de inlämnade tävlingsbidragen varierade nettovikten från 640 g till över 700 g. 

En uppmaning att alla biodlare ska rapportera sina bigårdar till Länsstyrelsen Skåne. 

Cirkelledarutbildning i biodling kommer att ske i Alvesta den 16/11. Samma dag kommer en 

kurs att hållas i Ingelstad "Från bikupa - Honungsburk" tillsammans med Hushållnings-

sällskapet. Riksförbundsmötet 2014 kommer hållas i Växjö den 5-6 april.  

Bitidningen diskuterades då det har funnits farhågor för att man inte skulle kunna klara 

ekonomin för densamma. Detta är nu löst genom ett bidrag ur det "Nationella programmet". 

Deltagarna fick även en information om IKEA och dess grundares liv som ung. 

 

120. Film i Skruv! 

Informerades om att filmen "Inte bara honung" kommer att visas i Skruv den 30 oktober till 

en kostnad av 80 kronor/person. 

 

121. Kurrebo, Äpplets och Honungens dag 29/9 

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

och biodlare föreläste om nyttoväxter för bin.  



Vinnare av länets bästa honung blev Karin Bellenby, 2:a blev Thomas Karlsson, båda från 

Hästrikets bf, 3:a blev Kjell Salomonsson, Agunnaryds bf. Av de 19 inlämnade bidragen till 

honungstävlingen kom 13 från Hästriket. 

Krister Emilsson, Hästrikets bf vann en stationsparad bidrottning från Höö. Den godaste 

äppelkakan hade Marita Ludvigsson, Växjö gjort. 

 

122. Jorden o Skogen i stan, Ingelstad 18/9 9.00-15.00. 

Från Växjö kommuns skolor samlades 700 elever och 110 lärare på Ingelstadsgymnasiet, 

"Levande lärande - Bonde för en dag. Växjöortens och Hästrikets Bf är inbjudna att 

presentera biodling, se levande bin och smaka på honung m.m.  

Valter, Kennert, Helena och Lennart representerade Hästrikets bf.  

En reflektion var att organisationen av elevbesöken var dåligt planerad. Intresserade lärare 

överför intresset till sina elever och tvärt om. 

 

123. Samköp 2014 

Samköpen 2013 hade en omsättning på 370.000 kr, vilket är fantastiskt. 

Lennart C. tar ansvaret för samköpet även 2014. Det är förvånande att samköpen år efter år 

bara ökar. Endast beställt biodlingsmaterial kan köpas det kommande året. Ingen överupplaga 

av lådor, bottnar och tak mm. kommer att tas hem. Intresserade medlemmar ska noga funderar 

över vad man önskar köpa och vilket behov man har i sin materialinvestering för 2014. 

Lennart tar fram en beställningslista till årsmötet den 17/11 2013. 

 

124. Nybörjarkursen. 

Nybörjarcirkel i biodling planeras i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Tingsryd med 

början 2-3:e veckan i januari. 6-7 sammankomster teori. Resten av studiecirkeln är ute i olika 

bigårdar för en del praktik. 

 

125. Fortsättning - Rationell biodling 

Diskuterades en fortsättningscirkel med förra årets tema, rationell biodling, kommer att 

erbjudas medlemmar i Hästriket som hållit på några år med biodling. Information och 

anmälan tas vid årsmötet. 

 

126. Vinterträffar 

Alla medlemsmöten hålles sista måndagen i januari, februari, mars, kl. 18.30 i 

Söderportkyrkan, Tingsryd. Anmälan till träffarna är en förutsättning för att klara 

genomförandet.  

Programförslag: 

27 Januari, Filmen "Inte bara honung" med efterkommande diskussion. 

24 Februari, Biodlare Leif Hjalmarsson, Knislinge, Kristianstads drottningsodlingskommitte 

eller biodlare Sven-Åke Nilsson, Lund. Valter kollar möjligheterna hos dessa personer. 

31 Mars, Egen aktivitet med diskussioner, förslag mottages. 

 

127. Sommarträff 14 juni 

Diskuterade sommarträffen 2014, vilken bokas till den 14 juni. Frågan tas upp på årsmötet 

och förslag om plats för arrangemanget önskas. Frågan tas upp i styrelsen igen efter årsmötet. 

 

128. Honungskurs 

Diskuterade tidpunkt för honungskurs 2014, vilken bokas in hos Kennert Karlsson, lördag 12 

juli i hans lokaler i Björkedal Veramåla. 

 



 

129. Valberedning 

Valter har varit i kontakt med Mats Andersson som är ansvarig i valberedningen, vilka är 

informerade om valberedningens uppgift inför Hästrikets årsmöte. 

 

130. Verksamhetsberättelse 2013. 

Valter sammanställer ett förslag till verksamhetsberättelse inför årsmötet och återkommer på 

e-post med förslaget till styrelsen. 

 

131. Årsmöte 

Årsmötet den 17/11 är inbokat sedan tidigare till Br. Nelsons Frö, Tingsryd, kl.14.00 med 

start av Honungsbedömning kl.13.00 för dem som inte fått sin honung bedömd 2013, vilket 

erfordras om man vill beställa SBR:s etiketter. 

Föredrag av SBR:s ledamot Ingmar Wahlström, Kalmar, som berättar om Biodling i stort. 

Karin meddelade att allt var klart med beställningen av smörgåstårtan och att Valter ska 

meddela henne antalet anmälda den 12/11 och att kaffe/the /läsk serveras.  

Beslöts: kallelse skickas via e-post till samtliga med e-postadress och till övriga skickas 

kallelsen per brev. 

 

132. Bitillsyn av Medlemmars Bigårdar 

Endast 17 bigårdar är anmälda till länsstyrelsen och som bitillsyningsman, Leif Krantz är 

informerad om i vår förening. Det är en skyldighet att som biodlare, var 3:e år, meddela 

länsstyrelsen var man har sina stationära bigårdar. Sedan 20120701 tillhör vi region 

sydsverige numera i Skåne.  

Kontaktperson är Tatjana Blidovic på länsstyrelsen i Skåne, tel. 044-25 26 16 

e-posta till tatjana.blidovic@lansstyrelsen.se Mer finns att läsa på följande länk:  

www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling 

Det går bra att anmäla redan nu om man inte rapporterade 2012 eller blir nästa rapport 2015. 

 

133. Länsförbundets årsmöte  

Valter föredrog datum, 9/2 2014 för länsförbundets årsmöte. Plats meddelas i kallelsen. 

Årsmötesvalda ombud från Hästriket uppmanas att boka in detta datum. 

 

134. Länsförbundets sommarresa 2014 

Vart resan går 2014 och vilket datum är ännu ej bestämt. Önskemål om resa framförs till 

länsförbundet där bl.a vår förening har en styrelserepresentant i Helena Fransson, Idemåla 15, 

362 94 Tingsryd, tel.070-592 09 41 

 

135. Föreläsning om biodling 1/10  

Valter och Kennert lämnade rapport från sin medverkan vid Tingsås Föreläsningsförenings 

inbjudan till Dackeskolans Aula i Tingsryd. "En resa i biets värld".  

50-talet deltagare hade hörsammat inbjudan och visade stort intresse för ämnet och avslutades 

med provsmakning av honung. 

 

136. Övriga frågor 

a)  Projektorinköp 

Två företag, ICA Supermarket, Tingsryd och Carlqvists Bil, Tingsryd har sponsrat ett inköp 

av dataprojektor till Hästrikets biodlarförening, efter Valters kontakter med företagen. 

Projektorkostnad 5300 kronor. 

 



 

b) Vildsvinskorv 

Intresset för vildsvinskorv är stort efter grillningen och smakupplevelsen vid sommarträffen. 

Ny tillverkning planeras på nyåret.  

 

c) Apivar - Amitraz 

Diskuterades vilka möjligheter till inköp och användning av Apivar i utbyte mot Apistan och 

man håller sig till läkemedelsbehandling mot varroakvalster. Diskussion får återupptas i 

styrelsen vid ett kommande styrelsemöte då mer information finns tillgänglig. 

 

d) Biavelskongress  

Lördag den 9/11 kl.10-15 hålles i Alvesta en biavelskongress med bl.a Bengt Nihlgård, 

Ringsjön, Skåne, professor i växtekologi och överläkare och författare till boken "Biavel och 

insemination" Bert Trybom, Smögen. 

Intresserad kontakta Valter Sandberg. 

 

137. Nästa möte 

Beslöts: att nästa styrelsemöte sker onsdag den 4/12 2013 kl.18.30 i SV:s lokal, Tingsryd. 

 

138. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 


