Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
15.08.17 kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan.

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson,
Thomas Karlsson, Per Jönsson 99-108.
Anmält förhinder: Lena Lernå.
Frånvarande: Helena Fransson, Karin Bellenby.

99. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
100. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
101. Justering
Protokoll från sammanträde den 141124, 150202 och 150413 undertecknades av ordföranden.
102. Medlemsläget.
Totala medlemläget är oklart i nuläget eftersom det nya programmet inte fungerar tillfredsställande. Ett ungefär skulle vara mellan 94-101 medlemmar. Förhoppning att vi till nästa
sammanträde kan redovisa ett fastställt medlemsläge för 2015.
103. Sommarträff 13 juni
Sommarträffen 2015 genomfördes med bra organisation och ett fantastiskt väder hos Thomas
Nolin, Ruveboda. Fem avläggare gjordes genom att ta yngelramar i fem olika samhällen.
Thomas hade ordnat tipspromenad och serverade grillade korv med bröd. Vi fick även se hans
utvecklingsplan med sin biodling. Efter ett år som biodlare har han byggt ett slungrum och
planerar för fler bisamhällen och prisvärd honung.
Olle Andersson, Gislaved, pratade om biodlings biologi utifrån vackra och informativa bilder.
En mycket välarrangerad och lyckad sommarträff där 40-talet medlemmar deltog.
104. Honungskurs med mera 11 juli
Kennert på Björkelund i Veramåla berättade om hur man gör fin honung och vad man bör
tänka på vid slungning och efterbehandling. Fika och tipspromenad med fina växter till pristagarna.!
Det var diskussioner om olika behandlingsmetoder för att klara bl.a varroa angrepp med myrsyra. Man letade bl.a efter varroa! Hur kan man kolla varroa genom vätskemetoden,
”Biskakare för kvalsterkontroll”? Ca 35 medlemmar deltog.
105. Besök i Bönemåla bigård!
Ett 10-tal deltagare vid nybörjar kursen som Valter varit ledare besökte Thomas biodling i
Bönemåla en söndag i maj. Deltagarna fick se hur man vårundersöker ett avläggarsamhälle,
märker och klipper ena vingen på drottningen som föddes under 2014. Mycket frågor och
synpunkter från deltagarna.

106. Honungstävling i Kurrebo 27/9
Distriktet kommer även i år att arrangera tävling om ”Länets bästa honung 2015”
Senast söndag den 20/8 ska inlämning av två burkar honung, 700g, lämnas till ordföranden i
avdelningen om man vill delta.
Programmet är vid dags datum inte helt klart.
107. Uppvaktning av Växjö biodlarförening 100 år!
Vår förening har under sommaren blivit inbjudna att delta med två personer vid Växjö bf:s
100 års jubileum.
Efter mailkonversation inom styrelsen beslutades att Valter Sandberg och Lennart Carlsson
skulle representera föreningen.
Föreningen uppvaktade med en drottning från Egon Andersson.
108. Länsförbundet 100 år 2016
Ett önskemål från distriktet är att avdelningen bidrar med lite glimtar från Hästrikets bf. Hur
föreningen kom till och vilka avdelningar som funnits.
Beslöts: att Valter kallar samman till ett möte i september där vi diskuterar olika infallsvinklar
och försöker ta fram underlag till jubileumsskriften.
109. Samköpen 2015
Samköpen har i år varit 25 pallar med kupmaterial och 20 pallar (16 ton) socker i 25 kg säck å
175 kr/säck (7kr/kg), vilket verkligen gynnar medlemmarna i Hästriket.
110. Ekonomi
Enl. kassören är vår ekonomi god. Ca 44 tusen finns på kontot, varav 35 tusen är placerat till
en ränta om 0.39% i 6 månader.
111. Ordförandekonferens 17/10 på Korrö
Beslöts: att anmäla Valter och Kennert till konferensen att representera Hästrikets bf.
112. Yngelrötan i Hästriket
Thomas redogjorde för yngelrötans utbredning i föreningen och att alla angripna samhällen i
Kronobergs distrikt 04, 05 och 06 fått destrueras för att de varit angripna av amerikansk yngelröta. Värst drabbat är Väckelsångs och Urshults församlingar.
Planen är att bjuda in bihälsokonsulent Preben Kristiansen till ett medlemsmöte i februari eller
mars 2016 för att alla medlemmar ska få möjlighet att informera sig om sjukdomen.
113. Fortsättningskurs ”Rationell biodling”
Thomas håller i trådarna vid några tillfällen under den kommande vintern för intresserade
medlemmar.
Informera om studiegruppen vid årsmötet.
114. Nybörjarkurs i Biodling
Även vintern 2016 kommer en studiecirkel med Valter som ledare att hållas med början i januari. Intresserade kan anmäla sig till SV Tingsryd eller till Hästrikets bf via
info@hastriketsbiodlare.se Det går också bra att kontakta styrelsen med anmälan.
Tingsryd blir samlingsplats.

115. Årsmöte 22/11 2015
Årsmötet blir på Br. Nelsons Frö i Tingsryd kl. 14.00 med start kl 13.00 för dem som vill få
sin honung bedömd. Medtag ifylld ”Bihusesyn och bedömningskortet som finns i bitidningen”.
Årsmötet bjuder på Årsmötesförhandlingar, Räkmacka och Kaffe/Te och kaka, Lotteri och så
en presentation av ”Yrkesbiodlare Anders Wizpings biodling, Läckeby”, ett bildspel presenterat av Håkan Nilsson.
116. Vinterträff 25/1 i Söderport kl.18.30
Martin Nehmann talar om sin biodling. Vi fikar och köper lotter 10kr/st. Inträde/fika 50
kr/person.
117. Vinterträff 29/2 i Söderport kl.18.30
Vi tar upp lokala frågor och för viktiga gemensamma diskussioner om biodling. Bl.a genomgång av ”Amerikansk Yngelröta” Ev. diskussionsledare.
Vi fikar och köper lotter 10kr/st. Inträde/fika 50 kr/person.
118. Vinterträff 28/3 i Söderport kl.18.30 (Annandag påsk)
Egna frågor funderingar! Styrelsen beslutar på nästa möte.
119. Sommarträff 2016
Alternativa datum är 4/6, 5/6, el. 11/6.
Klas Göran kollar med Jan Olof o Lena Olofsson! Vidare diskussion vid kommande styrelse.
120. Honungsdag 2016
Diskuterades om vi ska ha en träff i juli där vi diskuterar honungsframställning, mm som vi
gjort hos Kennert under några år nu! Inget beslut! Frågan får tas upp igen om önskemål finns.
121. Utskick till medlemmarna
Valter gör ett e-post utskick och påminner alla om bl.a honungstävlingen den 27/9 på Kurrebo
122. Övriga frågor
a) En biodlarförening ”Västgöraföreningen” med ca 25-30 medlemmar gästade Hästriket och
Valter och Kennert informerade om biodlingen i Hästriket. Bl.a om samköpen och avläggarverksamheten.
b) Honungstillgången
Diskuterades problematiken med att hålla kunder med honung under kommande vintern och
honungens värde på marknaden m.m.
c) Matmässan i Växjö 10-11/9
Klas Göran och Lennart är där och säljer honung och pratar biodling.
d) Korrö kurs för biodlare i februari 2016
2015 hölls en 2-dagars kurs, ”Biodling för gröngölingar”. En intensivkurs för nybörjare med
förläggning på Korrö i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd och Ola Abrahamsson på Korrö Restaurang.
Thomas kollar med Ola om det är av intresse även 2016 under februari månad.

e) Intresse för drottningodlingskurs 2016 finns.
123. Nästa möte
Nästa styrelse blir den 19/10 2015 kl.18.30 i Tingsryd på SV. Valter återkommer med kallelse.
124. Avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande

