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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2019.11.26 kl.18.30  

 

 

Närvarande: Lena Lernå, Helena Fransson, Marita Bergqvist, Valter Sandberg, Kennert 

Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson, Thomas Norlin, Jan Johansson. 

 

 

29. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förkla-

rade detsamma öppnat. 

 

30. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

31. Justering 

Protokoll 18.11.17 signerades, tidigare godkänt och justerat av ordföranden.  

 

32. Arbetssätt styrelsen,  

Arbetssättet i styrelsen skall kännetecknas utifrån mottot  

”högt till tak och livliga diskussioner” framför stram struktur. 

 

33. Konstituering av styrelse 

Beslöts att välja:    

vice ordförande, Kennert Karlsson,  

kassör Lena Lernå,    

sekreterare Jan Johansson,  

kontaktansvarig Valter Sandberg, 

administratör för medlemsregister Valter Sandberg, 

bihälsoansvarig Klas-Göran Andersson,   

utbildningsansvarig Valter Sandberg,  

kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,   

avelsansvarig Valter Sandberg, 

honungskommittens ordförande Kennert Karlsson, 

Hemsidan Lena Lernå 

Ordföranden justerar samtliga styrelseprotokollen, 

Ordföranden, Valter Sandberg, Kvarnamåla Nektarvägen 4, 362 50 Väckelsång och förening-

ens kassör Lena Lernå, Härlöv Sjöbo, 342 92 Alvesta var för sig tecknar firma, bank och post 

fram till nästa årsmöte. 

att § 33 härmed är justerad.  

 

34. Reflektioner från årsmötet 

Årsmötets genomförande gick som beräknat. 50 medlemmar deltog på årsmötet, bra diskuss-

ioner och inlägg. Thomas redovisade den del av nationella VSH- projektet som genomförts 

under 3 år. 

Janne redovisade upplägget till ett internationellt VSH-projekt som han och Thomas ingår i. 

Bra lokal och fantastiskt god och fin smörgåstårta serverades. Fantastiskt lotteri med för 

mycket vinster, som vanligt.  
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35. Kvällsträffen den 28/1 2019 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.  

Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby gästar återigen Hästrikets biodlare. Ämnet kommer 

att vara hur mängden bi i samhället påverkar honungsskörden. 

Martins önskemål är att få in så många frågor som möjligt i förväg, Valter sammanställer  

frågorna och skickar till Martin Nehman.  

 

36. Kvällsträffen den 25/2 2019 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.  

Anders Mattsson, handlar om att i grupp lösa ett korsord typ melodikrysset baserat på boken 

”Allt om biodling”. 

 

37. Kvällsträffen den 25/3 2019 kl.18.30 

Plats: Söderport Tingsryd. 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st. 

Egon Andersson, drottningodling och drottningavel. 

Vi undersöker möjligheten till att servera våfflor med sylt. 

Även Östra Värnend är inbjudna. 

 

38. Nybörjarkurs i Biodling  

Planerad start i januari 2019. Plats: Kvarnamåla. I dag är 9 nybörjare anmälda till studiecir-

keln. Valter och Kennert ansvarar nybörjarkursen. Viktigt att lägga ut info på Facebook!  

 

39. Fortsättningskurs i Biodling 

Styrelsen tar fram ett förslag på upplägg till fortsättningskurs som tas ställning till senare. 

 

40. Rationell Biodling 

Beslut togs att köra kurs i rationell biodling även denna säsongen, Thomas Karlsson tar fram 

upplägg och håller i kursen. 

  

 41. Drottningodlingskurs i maj 2019 

Valter håller i kursen som vid två praktiska tillfällen genomförs i bigård under maj månad. 

Valter går igenom det absolut viktigaste teorin inom drottning odlingen samtidigt som den 

praktiska delen med omlarvning och iordningställande av amningssamhälle sker. 

Valter skickar ett mail till Hästrikets medlemmar där man får anmäla sig till kursen. 

 

42. Sommarträff 15 juni 2019 

Sommarträffen genomförs lördagen den 15/6 hos Thomas Karlsson, Bönemåla. 

Planering: Vi gör avläggare, ev. kollar kvalster, tittar på Thomas nya slungrum samt allmänt 

socialt bi-prat, biodlare emellan. mm. 

 

43. Biodlarträff 14 juli 

Kennert Karlsson, Temat för biodlarträffen är ”Biodling förr och nu” där Kennert håller före-

drag och visar teknik och metoder inom biodling förr och nu samt allmänt socialt bi-prat, 

biodlare emellan. mm. 

 

 

44.  Länsförbundets årsmöte 2/2 2019 

Plats är Ingelstads gymnasiet.   
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Valda ombud på Hästrikets årsmöte kommer att få en kallelse till länsförbundets årsmöte.  

 

45. Länsförbundets upptaktsträff  

Vårupptakt 2019 är under planering. 

 

46. Korrö 22/9 2019 Honungens och Äpplets dag 

Det är viktigt att redan nu planera för Honungens och Äpplets dag den 22/9 2019.  

Hästriket säljer nyslungad och sorthonung under tälttak. 

Ola på Korrö efterfrågar fler ”knallar” och det kom fram några förslag på styrelsemötet som 

hanteras. 

 

47. Reseersättning,  

Kursledare utsedda av föreningen och till ombud utsedda av årsstämman, samt till ordförande-

träffar inom länsförbundet utbetala reseersättning om 1,85 kr/km. 

att samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. 

Den som önskar reseersättning själv måste ange resmål, datum och resans längd, med angivet 

kontonummer för utbetalningen, samt insända räkning via e-post/mail till kassören så snart 

arrangemanget eller kursen är genomförd.  

Så här långt har inga ersättningsanspråk inkommit till kassören. 

 

48. Övriga frågor 

a) Som förslag på resa i föreningen framkom att besöka Anders Wizping, Valter kontaktar 

Anders för att höra om intresse finns. 

b) Förslag om Matlagningskväll i honungens tecken kom från Marita och mottogs väl, Marita 

återkommer med förslag på upplägg. 

c) Beslut att existerande faddrar väl täcker behovet från medlemmarna 

 

49. Nästa styrelse blir den 4/2 2019 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen. 

 

50. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Jan Johansson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    Ordförande 

 


