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Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2016-10-29 kl.13.00, Korrö Hantverksby, logen. 

 

 

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 Kenneth Hjelm 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

Kallelsen har skickats personligen till alla medlemmar via e-post den 3/10, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

6. Föredragningslistan godkändes efter det att punkt 21 strukits, och tillägg på övriga 

frågor, Godkänd biodlare-am. yngelröta. 

 

7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida och ansågs därmed 

föredraget, vilket godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått - Verksamhetsberättelse. 

Valter föredrog 2016 års verksamhetsberättelse. Styrelsen har haft 5 protokollförda 

sammanträden. Honungsskörden för året har varierat kraftigt, från 10 kg – 100 

kg/samhälle. Det finns fortfarande kvar några utbrott av Amerikansk Yngelröta inom 

föreningen, men bekämpningen är framgångsrik.  

Föredragningen som helhet godkändes och lades till handlingarna.  

(Bilaga 1- Verksamhetsberättelsen till originalprotokollet.) 

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att Hästrikets bf består av 

108 medlemmar vilket är en ökning med 8 och att föreningen är störst i länet. Sex 

medlemmar har inte rapporterat.  

Totalt är honungsskörden redovisad till 47 387 kg, vilket är 14 466 kg mer än 2015. 

Snittskörden per kupa är 31 kg.  

Hästrikets medlemmar har gjort 645 avläggare, vilket är 65 fler än 2015. 

Medlemmarna har invintrat 1718 samhällen, vilket är 84 fler än 2015. 
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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 4 203,53 kronor, tillsammans finns det idag 51 818,49 

kronor att överföras till 2016 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 2016.  

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att lämna styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

 

13. Medlemsvärvning 2017. 

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

som idag inte är medlem får betala ca 500 kr i deltagaravgift, vilka används för att bl.a 

betala första årets medlemskap (445 kr) i SBR/biodlarföreningen, samt tillkommande 

kostnad för studielitteratur. Dessutom genomförs en 2-dagars kurs för nybörjare 

tillsammans med Korrö Vandrarhem, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf. 

 

14. Medlemsaktiviteter 2017. 

Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017. Tre vinterträffar, 

sommarträff och ev. en grillkväll i juli. 

Inga speciella önskemål i övrigt framkom. 

      

15. Kurser i SBR Länsförbundet 2017. 

Vårupptakten kommer att hållas den 18 mars. Plats ej klar, förslag om Vattentorget el. 

SV:s lokal. Någon information i övrigt fanns inte tillgänglig. Håll koll på hemsidan. 

 

16. Träffar i Hästrikets biodlareförening. 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, måndagar kl. 18.30 med början den 30 

januari, 27 februari och den 27 mars aktivitet för medlemmarna.  

Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Den 30/1 kommer Martin Nehrman och föreläser. Träffen den 27/2 svarar föreningen 

själv för. 27/3 kommer Bo Göran Nilsson. 

Sommarträffen planeras till den 10 juni.  

Beslöts: att styrelsen får planera vidare med kvällsträffarna. 

      

17. Länsförbundets resa 2017 

Planerad resa 2016 till bl.a besök av SBR:s nya högkvarter i Skänninge mm. fick för 

få anmälningar och blev därmed inställd. Om det kommer önskemål om att genomföra 

resan 2017 kan det åter bli aktuellt. Ingvar Johansson ställde frågan om intresse för 

resan fanns bland Hästrikets medlemmar, vilket var 6-7 positiva. 

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

eller länk via Hästrikets hemsida, www.hastriketsbiodlare.se   

http://www.hastriketsbiodlare.se/
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18. Årsavgift i lokalföreningen. 

Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2018 

 

19. Val av ordförande på 1 år för 2017. 

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

 

20. Val av ledamöter på 2 år, 2017-2018. 

Beslöts: att omvälja Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, 

Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

Per Jönsson, Dunshult, Urshult, 

Karin Bellenby, Kärr 4, Urshult.  

 

21. Val av ledamöter på 1 år, punkten struken på föredragningslistan. 

 

22. Val av revisorer på 1 år. 

Beslut: Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd 

 

23. Val av Honungs bedömningskommitté för 2017. 

Beslöts: att omvälja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Wanarat Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

 

 

24. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 2017.02.05, Ingelstad 

Beslöts: som ordinarie ombud välja, (1 ombud/påbörjat 10-tal medlemmar)  

Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

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, Möckleryd Kvarnamåla, Väckelsång 

Thomas Nolin, Ruveboda, Linneryd 

 

Beslöts: att som suppleanter välja  

Ulf Svensson, Åsatorpet, Skruv,  

Per Jönsson, Dunshult, Urshult,  

Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult,   

Stijn De Wachter, Hultalycka, Urshult,   

Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd. 

. 
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25. Val av valberedning. 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och 

Robert Jonasson, Möckleryd, Väckelsång. 

 

26. Motioner fanns inga att behandla. 

Valter uppmanade till att skriva motioner. 

 

27. Länets bästa honung 2017. 

Kronobergs Läns Biodlarförbund planerar för honungens och äpplets dag till den 24 

september 2017 på Korrö Hantverksby.   

Honungstävlingen 2016. Av länets 46 inlämnade tävlingsbidrag har 36 lämnats in från 

Hästriket och utfallet visar att föreningen finns med i toppen då det gäller 

honungskvaliten. 

1:a blev Kenneth Karlsson, Hästrikets bf. 

2:a blev Ellinor Heim, Hästrikets bf 

3:a blev Birgitta Karlsson, Hästrikets bf. 

Kenneth fick sin tredje inteckning i vandringspriset och fick därmed behålla 

detsamma. Han vann också ett presentkort för två, på tre-rätters meny, som Korrö 

Restaurang sponsrade honungstävlingen med.  

 

28. Övriga frågor. 

a) Drottningodling är en viktig del i biodlingen. Valter tog upp frågan om det fanns 

intresse för att ha en studiegrupp i ämnet, med 2-3 teorikvällar och 2 praktiskt 

arbete på försommaren. Intresse fanns bland medlemmarna. 

 

b) Thomas informerade om att en fortsättningskurs ”Rationell Biodling” kommer att 

börja i januari 2016. Intresserade att delta kan anmäla sig till detta genom att  

skicka in en anmälan om önskemål att delta till thomas.bonemala@telia.com  

 

c) Samköpen. Lennart Carlsson kommer att samordna inköp av kupmaterial mm. 

även 2017. En uppdatering av bladet som finns på hemsidan måste skickas till 

Lena Lernå och senast under februarimötet ska beställningarna göras.  

 

d) Stadgar för Hästriket har tillsänts alla medlemmar på e-post 2016-10-26. 

Gemensamma stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund finns antagna vid två på 

varandra följande riksförbundsmöten (RFM). Ordinarie RFM i Växjö 2014-04-05 

och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. 

Tillämpliga delar för föreningen, Hästriket, gäller fr.o.m. RFM:s beslut i Växjö 

och Norrköping. Gemensam del §1 - §11, Förening §40 - §56. 

Hästrikets årsmöte har förelagts och behandlat stadgarna vid dagens årsmöte 2016-

10-29.  

 

e) Godkänd Biodlare – Amerikansk Yngelröta. 

Thomas Karlsson talade om vikten av och den lagliga skyldigheten att anmäla 

stadigvarande uppställningsplatser av bisamhällen till länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane/biodling  

Biodlare som har tre års erfarenhet har möjlighet att delta i en bisjukdomskurs och 

därmed bli ”Godkänd biodlare”! Utbildningen är under en dag och ger bra 

förutsättningar för att man ska klara en egenkontroll av de bisamhällen man är 

mailto:thomas.bonemala@telia.com
http://www.lansstyrelsen.se/skane/biodling
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ansvarig för. Intresserade biodlare ska anmäla intresse för utbildningen till 

ingvarjohansson727@msn.com så är det möjligt att en kurs kan ordnas framöver.  

Blir det 10-talet intresserade från Hästriket kan möjligheten till att kursen förläggs 

i Hästriket öka. 

Att medvetandegöra hur olika sjukdomar ser ut och uppträder i ett bisamhälle är 

ett viktigt instrument för att komma till rätta med Amerikansk Yngelröta. 

 

f) Föreningsaktivitet 
Länsförbundets ordförandekonferens har som önskemål att det sker ett utbyte 

mellan närliggande föreningar. t.ex. Hästriket bjuder in eller tvärt om, Östra 

Värend, Virestad eller Växjö etc. för att stimulera till ökade föreningsaktiviteter. 

- Årsmötet rekommenderar styrelsen ta upp önskemålet för diskussion. 

 

g) Platsen för sommarmötet den 10/6 har ännu inte beslutats. Intresserade som önskar 

vara arrangör ska anmäla intresse till styrelsen snarast. 

 

29. Årsmötets avslutning 

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

och kaffe. Efter måltiden hölls ett jättelotteri. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Thomas Karlsson  Valter Sandberg 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

    

Justeras: 

Kenneth Hjelm   
    

mailto:ingvarjohansson727@msn.com

