Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2018.02.05 Studieförbundet Vuxenskolan.

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

52. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
53. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg därefter till grund för sammanträdet.
54. Justering
Protokoll 17.10.02, samt 17.11.20 fanns inte tillgängligt för underskrift, men var tidigare godkänt och justerat av ordföranden. Ska undertecknas vid nästa styrelse.
55. Reflektioner kvällsträffen den 29/1
Deltagande var 61 pers. varav 9 medlemmar i Östra Värends bf. 10 pers. uteblev eller hade
anmält förhinder då Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby gästade Hästrikets biodlare.
Önskemål från Hästrikets styrelse var att första halvan av kvällen disponeras så att nybörjare
får uppmärksamheten och att andra halvan ger lite mer för dem som redan varit biodlare i
många år får lite funderingar. Detta uppfylldes med råge. Ett fantastiskt och lättförståeligt
föredrag som visar vilken kunskapsbank Martin Nehmann besitter.
Styrelsen beslutar att även boka Martin Nehmann för 2019 om möjligt. Valter håller kontakt!
56. Reflektioner från Länsförbundets årsmöte 4/2 2018
Plats är Ingelstads gymnasiet. 13 av 14 valda ombud från Hästriket deltog. Det var ett årsmöte
som inte går till historien som upplyftande och entusiasmerande, aningen trögt är sammanfattningen. Ny styrelse blev vald och förhoppningen är att en verksamhetsdiskussion genomförs över länsförbundets roll och planering för att stötta och samordna verksamheter för behövande avdelningar, samt planering för ett bra genomförande av honungstävlingen på Korrö
den 23 september.
Föredraget föll inte Hästrikets ombud riktigt i smaken av reflektionerna att döma.
För att öka på entusiasmen och diskussionerna bland biodlarna uppmanar Hästrikets styrelse
till att medlemmar skriver motioner både till avdelning och länsförbund under det kommande
året.
57. Kvällsträffen den 26/2 2018 kl.18.30
Inga förändringar är anmälda till träffen på Söderport. Som vanligt 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.
Olof Laurin, olof_laurin@yahoo.com Lillaröd 113, 240 33 Löberöd är inbokad till kvällens
möte. Olof är mycket kunnig i avläggarbildning och han har lite nya vinklingar att förmedla.
Han visar i ord och bild hur han jobbar med sin biodling för att göra nya bisamhällen. Valter
håller kontakten.
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58. Kvällsträffen den 26/3 2018 kl.18.30
Plats: Söderport Tingsryd. 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.
Kvällen ägnas åt Honung och honungskvalitet. Kennert Karlsson och honungskommittens
ansvarar för kvällens genomförande. Kommittén ordnar fram all behövlig honung till kvällsarrangemanget. Medlemmar som har refraktometer tar med denna för kalibrering. Små plastglas och skedar behövs. KG fixar skedar.
59. Nybörjarkurs i Biodling
Nybörjarkursen pågår sedan 21/1 i Kvarnamåla. 13 deltagare anmälda till studiecirkeln, några
av dem har tidigare gått kursen.
Valter är ledare för kursen och Kennert och Thomas är bisittare.
60. Medlemsläget 180205
111 medlemmar har betalt vid dags datum. 6 nya på gång. Det betyder att för närvarande är
det 5 medlemmar mindre än vid årsskiftet.
61. Drottningodlingskurs i maj 2018
För att efterhöra intresset för drottningodling skickar Valter ett mail till Hästrikets medlemmar där man får anmäla sig till den teoretiska respektive den praktiska delen av kursen.
Vi får därefter se vilket behov som föreligger och genomföra valda delar. Valter leder kursen.
62. Resa till Honungsgården på Bjäre.
Thomas har varit i kontakt med Monica Larsson som gärna visar sin biodling. Besöket varar
under två timmar, mellan kl. 10.00 – 12.00, och är bokat till fredag den 25/5 2018.
Detta är en studieresa och planen är att vidga programmet till en dagsresa. Start i Tingsryd ca
7.30 för att vara tillbaka vid 18-tiden.
Än är inte hela dagsprogrammet klart eller till vilket pris som resan kommer att kosta totalt.
Vi jobbar vidare med programmet vid resan.
Anmälan endast via mail till thomas.bonemala@telia.com pågår och ny info om sista anmälningsdag skickas ut till alla medlemmar under mars.
63. Rationell Biodling
14 medlemmar deltar i studiegruppen som genomförs i en lokal ovanför biblioteket i Tingsryd. Thomas håller i organisationen av studiegruppen.
Dessutom deltar 15 medlemmar i en Fortsättningskurs i Biodling. Två träffar samt expertträffen med M Nehmann är genomförd. Studiematerialet ”Mina första år som biodlare”. Är grunden. Målet är att skaffa sig en bredare och djupare kunskap om biodlingen.
64. Sommarträff 2018
Sommarträffen genomförs lördagen den 9/6 hos Laila och Jan Johansson, Skillingsmåla.
Planering: Vi gör 5 avläggare utifrån ett befintligt bisamhälle, vi kollar kvalster genom florsockermetoden, går tipspromenad, grillar och har allmänt socialt bi-prat, biodlare emellan.
mm. Valter håller kontakten med Janne och Laila som gärna får komma med fler idéer.
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65. Biodlarträff 8 juli
Bergquists biodling i Ringamåla, är nya medlemmar och biodlare fom 2017. De inbjuder till
en sommarträff med mat och prat om biodling i Ringamålagården. Ev. visar vi en film om
biodling. Möjlighet att göra avläggare diskuterades. Vi kollar kvalster genom att använda rödsprit. Kennert håller kontakten med Bergquist. Träffen får diskuteras vidare.
66. Overaller
Hästriket har ett antal overaller som använts vid företagsbesök bl.a. Dessa används inte i någon större utsträckning, vilket gör att det har kommit på tal att sälja några av dessa till intresserade nybörjare i biodling.
Beslut: att sälja max. 8 st till ett pris av 300 kr/st.
67. Korrö 23/9 2018 Honungens och Äpplets dag
Det är viktigt att redan nu planera för Honungens och Äpplets dag den 23/9 2018.
Ett möte med Ola på Korrö är att föredra och att Thomas håller kontakten med Ola.
Beslut: att Hästriket ordnar ett lotteri på Äpplen och Honung som säljs under dagen.
68. Länsförbundets vårupptakt i Grimslöv
Vårupptakt 2018.03.18 genomförs i Grimslöv. Helena presenterade det planerade programmet. Förmiddagsprogrammet viks åt SBR. Förbundsstyrelseledamot Björn Dahlbäck,
bjorn.dahlback@biodlarna.se besöker Kronoberg.
Eftermiddagen ägnas åt genetik och Hannes Bornhof deltar.
69. Honungsbedömning lokalt
Diskuterades vilka krav som ställs på den lokala honungsbedömningskomittén.
Bihusesynen, måste den uppvisas och finnas med vid bedömningen?
Thomas undersöker, vilket mynnar ut i följande skrivning i Honungsbedömningsreglemente.
Utg. 2016.09.18
”För att få ett godkänt honungsprov krävs bedömningspoängen 16 och högre, Bihusesyn för
innevarande år vara genomförd och visas upp.”
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Honungsbed%C3%B6mningsreglemente160918.pdf
70. Länsförbundet Kvalitet, Hälsa & Sjukdomar
För några år sedan bestämdes att varje biodlarförening ska utse kvalitetsansvarig och en bihälsoansvarig för att det en samordning skulle ske och att träffar skulle genomföras i varje distrikt. Det har ännu inte genomförs. Frågan bör ställas till länsförbundet varför detta inte skett.
71. Hästrikets årsmöte
Beslut: att årsmötet genomförs lördag den 17 november 2018 kl.13-17.00 ca,
att boka Korrö loge för arrangemanget.
72. Gröngölingar Korrö 2018
Enl. överenskommelse med Ola på Korrö skulle anmälan till kursen vara 1 månad före kursstart som är den 3-4 mars. Av okänd anledning har anmälningsdatum satts till den 19/2 och i
dagsläget är endast 1 person anmäld. Vi avvaktar med spänning ytterligare anmälningar, vilket måste vara minst 10 personer.
Thomas håller kontakten med Korrö kring kursen.
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73. Övriga frågor
a) Projektor
Thomas har skrivit till Sparbanken Ekenstiftelsen och ansökt om ett bidrag till en projektor.
Den ska användas i utbildningssyfte då föreningen är i stort behov av ytterligare en ”datakanon” som stationeras hos föreningens sekreterare, Thomas Karlsson, Älmeboda.
Detta har resulterat i att Sparbanken Eken, Älmeboda beslutat att ge hela den ansökta summan, motsvarande 6.000 kronor till Hästriket för inköp av projektor.
b) Helena tog upp frågan om att skaffa en gemensam burketikett för Hästrikets medlemmar.
Frågan diskuterades men beslutet blev avslag, då det inte ansågs finnas något sådant behov.
c) Försäkring mot amerikansk yngelröta – anmälan om stadigvarande bigårdar
Valter föreslog att vi påminner medlemmarna i föreningen att om man som medlem i SBR vill
försäkra sina bisamhällen måste detta ske senast den 28/2, samt att anmälan om stadigvarande
uppställningsplats för bisamhällen ska ske till länsstyrelsen i Skåne senast den 31/3 2018,
oavsett när man gjorde det senast, vilket beslutades och ska verkställas av sekreteraren.
74. Nästa styrelse blir den 16/4 2018 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen.
75. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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