
Sida 1 av 4 

 

 

Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2013-11-17, Br. Nelsons Frö, Tingsryd. 

 

 

1. Årsmötets öppnande. 

Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

2. Val av mötesordförande . 

Till att leda dagens årsmötesförhandlingar valdes Valter Sandberg. 

 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Thomas Karlsson 

 

4. Val av protokolljusterare. 

Till protokolljusterare valdes Ingvar Johansson 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

Kallelsen har i god tid skickats personligen till alla medlemmar via brev eller e-post, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

6. Föredagningslistan godkändes. 

 

7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida och ansågs därmed föredraget, 

vilket godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått. 

Valter föredrog 2013 års verksamhetsberättelse, vilket godkändes och lades till handlingarna.  

Bilaga 1 till protokollet.  

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att föreningen består av 82 

medlemmar, som tillsammans har producerat 44.088 kg honung (38.1kg/samhälle) och 

tillsammans har 1615 bisamhällen (ökning med + 8%) som invintrats 2013. Antalet avläggare 

som gjorts är 631st (+14%). 159 st bisamhällen (-11%) gick förlorade under den gångna 

vintern.  

Varroabehandling - 17 har använt Apistan, 24 Oxalsyra, 1 Tymol, 3 Myrsyra, 2 Rabarber,  

31 medlemmar har arbetat med drönarbortskärning. 

Alla medlemmar har behandlat mot varroa.  

Valter presenterade också hur man kan tolka statistik på olika vis. Det är betydelsefull att det 

är samma uppgifter som redovisas år från år då det gäller antalet samhällen totalt, antal döda 

och sålda, och inte räkna med årets nya avläggare i statistiken för årets honungsskörd. 
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10. Bokslut. 

Kassör Lena Lernå föredrog resultat- och balansräkningen och det ekonomiska läget i 

föreningen, vilket sammanfattas som "mycket gott".  

Resultatredovisningen slutar på ett + 184,75kronor,  tillsammans med ingående balansen  

35.414,66 kronor finns det idag 35.599,41 kronor att överföras till 2014 års verksamhet. 

 

 

11. Revisionsberättelse. 

Peter Möller föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna och fanns 

tillgänglig för årsmötet.  

Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2013.  

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att lämna styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

 

13. Medlemsvärvning  2014. 

Målsättningen är att starta en nybörjarcirkel för att få fler biodlare. Varje deltagare som inte 

idag är medlemmar får betala 200 kr, vilka används för att betala första årets medlemskap i 

biodlarföreningen, samt tillkommer kostnad för studielitteratur.  

 

 

14. Medlemsaktiviteter  2014. 

Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014. 

Valter uppmanade årsmötesdeltagarna att komma med ytterligare förslag till aktiviteter inför 

2014, bl.a finns utrymme för förslag till vinterträffens utformning den 24/3.  

      

15. Kurser i SBR Länsförbundet 2014. 

Information fanns inte tillgänglig. Beslut har ännu inte fattats. 

 

16. Träffar i Hästrikets biodlareförening. 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar,  Måndagar  kl. 18.30 med början den 27 januari då 

medlemmarna bjuds att se och diskutera filmen "Inte bara honung!" , 

24 februari Sven Åke Nilsson, Lunds bf. talar om biodling,  24 mars aktivitet för 

medlemmarna.  

Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Beslöts: att styrelsen får planera vidare med kvällsträffarna. 

      

17. Länsförbundets resa 2014 

Förslag finns om besök av Nordbi på Lurö eller ett biodlarbesök i Kalmar/Västervik. 

Beslut har ännu inte fattats och vidare information kommer på länsförbundets årsmöte eller 

länk via Hästrikets hemsida, www.hastriketsbiodlare.se   

18. Årsavgift i lokalföreningen. 
Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2015 

 

 

http://www.hastriketsbiodlare.se/
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19. Val av ordförande på 1 år för 2014. 

Beslöts: att enhälligt välja om Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

 

 

20. Val av ledamöter på 2 år, 2014-2015. 

Beslöts: att välja om Lena Lernå, Gåvetorp, Alvesta 

    att välja om Klas Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

 

21. Val av suppleanter på 1 år. 

Omval av Per Jönsson, Dunshult, Urshult 

Omval av Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult 

Omval av Karin Bellenby, Kärr 4, Urshult 

Omval av Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd 

 

22. Val av revisorer på 1 år. 

Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Leif Krantz, Fiskestad, Väckelsång 

Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd 

 

23. Val av Honungsbedömningskommite för 2014. 

Beslöts: att välja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Marita Ygdevik, Ulfsryd 3, Tingsryd 

 

24. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 2014.02.09, Ingelstad 

Beslöts: som ordinarie ombud välja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, 

Stig Magnell, Opalvägen, Växjö, 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult,  

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd,  

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd,  

Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult. 

Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

Kenneth Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

Robert Jonasson, Plogvägen 105, Växjö 

 

Beslöts: att som suppleanter välja  

Leif Karntz, Väckelsång,  

Per Jönsson, Dunshult, Urshult,  

Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult,  

Stijn De Wachter, Hultalycka, Urshult,   

Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd. 
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25. Riksförbundsmöte SBR 

Riksförbundsmötet kommer 2014 att hållas i Växjö den 4-5 april. Vidare info. kommer att 

finnas på SBR:s hemsida. www.biodlarna.se  

 

26. Val av valberedning. 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och 

    nyvälja Robert Jonasson, Plogvägen 105, Växjö. 

 

27. Motioner fanns inga att behandla. 

Valter uppmanade till att skriva motioner. 

 

28. Länets bästa honung. 

Av länets 19 inlämnade tävlingsbidrag har 13 lämnats in från Hästriket och utfallet visar att 

föreningen står i topp då det gäller honungskvaliten. 

1:a blev Karin Bellenby, Hästrikets bf får sin 2:a inteckning i vandringspriset. 

2:a blev Thomas Karlsson, Hästriket bf, för 2:a året i rad. 

3:a blev Kjell Salomonsson, Agunnaryds bf   

 

29. Övriga frågor. 

a) 6 medlemmar har lämnat in honung för bedömning vid årsmötet, varav 3 gav full poäng. 

Ytterligare 13 pers. hade lämnat in till länets bästa honung. Totalt blev alla 19 godkända. 

b) Vildsvinskorv, kan beställas under vintern till ett pris av 50 kr/förpackning om 5 st. 

c) Honungspriset! Kennert läste ett kåseri ur en tidning om honungspriset i London. 100kr/brk 

 

30. Årsmötets avslutning 

Valter Sandberg tackade alla för deltagandet och inbjöd till att äta smörgåstårta, dricka och 

kaffe. 

 

 

Ingmar Wahlström, Torsås, SBR ledamot, ( ingmar.wahlstrom@biodlarna.se ) var inbjuden 

att tala om "Vad är kvalité för mej i Biodling" , vilket han gjorde med den äran. Stundtals 

riktigt spännande, intressant och inspirerande ur flera perspektiv. Ingmar har idag drygt 50 

bisamhällen med mål till 100. Stort tack till Ingmar från Hästrikets bf. 

 

Vid protokollet: 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

Sekreterare    Ordförande  

 

Justeras: 

 

Ingvar Johansson    


