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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2019.02.04 kl.18.30  

 

 

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

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

 

 

51. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

52. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

53. Justering 

Protokoll 18.11.26 signerades, tidigare godkänt och justerat av ordföranden.  

 

54. Reflektioner från 28/1 Martin Nehman 

Det blev en riktigt bra och uppskattad presentation, kommenterar från åhörarna var att man 

alltid lär sig av Martin Nehmans presentationer och det är fascinerande att lyssna på hur han 

skapat sig sin kunskap om biodling m.m. och utifrån det skapat ett framgångsrikt företag med 

en fantastisk och säljbar produkt. 

 

 

55. Reflektioner från årsmötet i länsförbundet. 

Mötets ordförande gjorde ett riktigt bra jobb med att hålla strukturen på årsmötet och valet av 

ny ordförande mottogs positivt och lovar väl för framtiden. 

Vår förening har nu 2 representanter i styrelsen och dom är Ingvar och Elinor. 

Preben gjorde ett intressant föredrag om jordbruksverkets nya föreskrifter tyvärr finns det en 

del öppna frågor att fortsatt ”räta ut”.  

 

56. 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”. Styrelsen beslutade att ta köpa in 6 st. parade drottningar från Lailas 

drottning odling som ska vara priser till korsordet. bokföringsprogram som en programpunkt 

max 30 min. 

 

57. Kvällsträffen den 25/3 2019 kl.18.30 

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

Egon Andersson, drottning odling och drottning avel. 

Egons presentation ska handla om skillnaden mellan att ha ett bra avelsmaterial på  

drottningen i kupan jämfört med ett sämre avelsmaterial samt hur man bedriver en drottning 

odling framgångsrikt i en småskalig biodling. 

Även Östra Värend är inbjudna. 

 

58. Nybörjarkurs i Biodling  



2 

 

Nybörjarkursen har startat och har mottagits med stort intresse och engagemang från delta-

garna. 

 

59. Fortsättningskurs i Biodling 

Styrelsen beslutade att starta fortsättningskursen i april månad. 

Upplägget blir att besöka 6 stycken biodlare i föreningen och ta del av det som dom har byggt 

upp i sina verksamheter. 

Kursen riktar sig till dom biodlare som har gått nybörjarkursen och står i beslut om att ut-

veckla sin biodling till en nästa nivå. 

Antalet deltagare begränsas till 10 st. (först till kvarn….). 

Kostnaden för att deltaga i kursen fastslogs till 300 kr för att täcka kostnaden för kaffe, kaka 

m.m. 

Valter Sandberg fick uppdraget att sammanhålla kursen och skicka ut inbjudan. 

 

 

60. Medlemsläget 

Antalet medlemmar i föreningen är 125 st. i nuläget och positivt är att andelen kvinnor ökar i 

föreningen. 

  

 61. 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. 

Plats för kursen är Kvarnamåla. 

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

 

62. Resa till Anders Wisping och Öland 

Förslag på datum är den 18/5 med avresa från Tingsryd kl.07.30 och hemkomst ca. 17.00 

Valter stämmer av med Anders Wisping. 

 

63. Rationell biodling 

Är startad och Thomas i Bönemåla håller i kursen på ett föredömligt sätt. 

 

64. 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. Drottningsodlingsmaterial,Tipspromenad,korvgrillning. 

 

65. Biodlarträff 14 juli 

Kennert Karlsson, Temat för biodlarträffen är ”Biodling förr och nu” där Anders Berg håller 

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

biodlare emellan. mm. 

Ann-Louise Fransson som bland annat är känd för ”gourmet vandringar på Korrö” kommer 

troligt vis och håller föredrag om Salvor och biväxter. 

 

66. Matlagningskväll med honung i recepten. 

Marita tar fram förslag på upplägg och datum i september. 

 

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

Hästriket säljer nyslungad och sorthonung under tälttak. 

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

hanteras. 

Tomas ansvarar för tält m.m. 

Kennert ansvarar för honungsförsäljning och stämmer av med  Ann-Louise Fransson om in-

tresse finns för att säja salvor m.m. 

 

 

68. Länsförbundets vårupptaktsträff  den 6 april 2019 

Vårupptakt 2019 är under planering, planen är att man ska visa bi scanning och fribiodling. 

 

 

69. Honungsbedömning inlämning 

Honung för bedömning skall vara inlämnad senast på årsmötet. 

 

 

 

70. Årsmöte 2019 

Datum för årsmötet planeras till den 16 november och Valter undersöker om lokal. 

Marita undersöker möjlighet till förtäring. 

 

 

71. Nya föreskrifter från jordbruksverket 

Samtliga styrelseledamöter använder sitt nätverk för att påverka de punkter i föreskrifterna 

som vi anser är felaktiga. 

 

72. Vinterträffar 27/1, 24/2, 30/3  2020 

Ta fram förslag på föreläsare. 

 

73 Övriga frågor 

-Ekonomin ser fortfarande bra ut i föreningen, behållningen är 67 700 kr.  

-Vinterträffen 28/1 gick med ett 0 resultat. 

-Valter stämmer av med Ulrika på vuxenskolan om det finns möjlighet till bidrag för kurser 

och träffar. 

-Vi avvaktar förslag från distriktet på hur 100 års firandet ska se ut. 

-Distriktet planerar seminarium i Lessebo 27/4 och 28/4 Ljungby. 

-Seminarium i biavel och bihälsa i Alvesta den 16 mars. 

-En fråga om föreningen kan tänka sig att investera i en vax vals kom upp och förkastades 

med att föreningen äga enbart utrustning för undervisning och marknadsföring ej någon  

Produktionsutrustning. 

 

 

49. Nästa styrelse blir den 15/4 2019 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen. 

 

50. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 
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Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Jan Johansson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    Ordförande 
 


