
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

15.10.18 kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Karin Bellenby, 

Lennart Carlsson, Thomas Karlsson, Per Jönsson, Helena Fransson.   

Anmält förhinder: Lena Lernå.  

 

 

125. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

126. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

127. Justering 

Protokoll från sammanträde 2015.08.17 justerades och undertecknades av ordföranden. 

 

128. Medlemsläget. 

Totala medlemläget är 100 medlemmar som redovisats från SBR, vilket får betecknas som ett 

fastställt medlemstal för 2015.  

 

129. Ekonomi 

Kassören har lämnat en redovisning till ordföranden inför styrelsemötet. 

Kassan innehåller vid dagens datum en total behållning på 47506:46,varav låst på fastränte-

konto tom. 15/2-16, 35000 kronor med den fantastiska räntan 0,39%. 

Tillgängliga medel är 12506:46. 

 

130. Årsrapporten 

Årsrapporten från alla medlemmar ska redovisas senast den 31 oktober. I dagsläget är det 

endast ett fåtal som redovisat. Riksförbundet har tagit bort många uppgifter detta året så det är 

en verkligt enkel redovisning som begärs. 

Valter skickar ett meddelande till medlemmarna och uppmanar att redovisa enl. rapporten i 

Bitidningen.  

Styrelsen vill dessutom veta antalet Avläggare varje medlem gjort under året. 

 

131. Honungstävling i Kurrebo 27/9 

Tävling om ”Länets bästa honung 2015” genomfördes för sista gången på Kurrebo i Urshult, 

vilket känns som en stor förlust. Viktigt att försöka behålla evenemanget inom Hästriket även 

kommande år. 

11 bidrag var inlämnade från Hästriket och där föreningsmedlemmen, Thomas Nolin, Linne-

ryd, blev placerad på en hedrande tredje plats. Se vidare på föreningens hemsida 

www.hastriketsbiodlare.se om övriga vinnare. 

 

132. Nybörjarkurs i Biodling  

Även vintern 2016 kommer en studiecirkel med Valter som ledare att hållas i Tingsryd med 

början i januari. I dagsläget är det 5-6 personer anmälda. 

http://www.hastriketsbiodlare.se/


Intresserade kan anmäla sig till SV Tingsryd eller till Hästrikets bf via 

info@hastriketsbiodlare.se. Information via Studieförbundet Vuxenskolan och Facebook. Ev. 

en annons i tidningen. Valter undersöker olika möjligheter till finansiering av den samma. 

Drottningodlingskurs kan det också bli under våren innehållande både teori och praktik. Äm-

net och intresseanmälan tas upp på årsmötet. 

 

133. Fortsättningskurs ”Rationell biodling” 

Thomas informerar om planen för studiegruppen vid årsmötet den 22/11. 

 

134. Visningskupa, Kurrebo Urshult. 

Diskuterades olika alternativ till placering av visningskupan när det inte längre är möjligt att 

ha den kvar på Kurrebo. 

Ett alternativ som styrelsen var enig om är vid sidan av Lions loppmarknad, Mådslycke i 

Tingsryd. Kennert kollar med Lions om detta är möjligt. 

 

135. Samköpen 2016.  

Lennart Carlsson står till förfogande även det kommande verksamhetsåret när det gäller sam-

köpsverksamheten, vilket styrelsen med glädje och tacksamhet godkänner. Lennart tar fram 

en beställningslapp och lämnar ut vid årsmötet. 

 

136. Reflektioner, Kronobergs distriktets ordförandekonferens i Korrö, lördag 17/10. 

Valter och Kennert var föreningens representanter vid träffen, men även Lennart Carlsson och 

Thomas Karlsson deltog med uppdrag att presentera samköpsverksamheten i Hästriket och det 

stora utbrottet med yngelröta i Hästriket. 

Tre föreningar saknades vid träffen. Diskuterades div. aktuella frågor. Stort utrymme gavs till 

diskussionen om Bihälsa och Amerikansk Yngelröta, vilket var en bra och givande diskuss-

ion. Det är också viktigt att uppmana alla biodlare att anmäla uppställningsplatser för bisam-

hällen på http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-

landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/anmalan-om-uppstallningsplatser-for-bisamhalle.aspx 

Saknades diskussion om ”Länsförbundets 100 års jubileumsskrift”. Det blev inte någon tid till 

information om samköpen i Hästriket. 

 

137. Verksamhetsberättelse 2015. 

Valter sammanställer ett förslag och sänder ut till styrelsen för synpunkter. 

 

138. Valberedning inför årsmötet. 

De nya stadgarna i SBR säger att det inte ska finnas några suppleanter i styrelserna, vilket 

medför vissa förändringar för avdelningen då vi idag väljer dessa.  

Valter kontaktar valberedningens ordförande om dessa förändringar inför årsmötet. 

 
Utdrag ur SBR:s stadgar, förening, som gäller fullt ut f.o.m 2016 
§ 42 Verksamhetsåret  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är perioden 1 oktober till 30 september. 
§ 43 Årsmöte  
43:1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av de närvarande medlemmarna.  
43:2. En medlem - en röst.  
43:3. Förslag till dagordning upprättas av styrelsen. Följande punkter skall vara med:  

a) Val av mötespresidium.  
b) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.  
c) Fastställande av dagordning.  
d) Styrelsens verksamhetsberättelse.  
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e) Revisorernas berättelse.  
f) Fastställande av resultat- och balansräkning.  
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
h) Behandling av motioner och styrelseförslag.  
i) Verksamhetsplan och eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.  
j) Val enligt §48.  
k) Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande år.  

l) Övrig information. 
§ 48 Val- och mandattider  
Årsmötet väljer, inom föreningen:  

a) Styrelse  
Ordförande mandattid 1 år.  
Övriga ledamöter, jämnt antal, minst fyra, mandattid 2 år.  
varav hälften väljs varje år.  
b) Minst en revisor med minst 1 suppleant mandattid 1 år.  
c) Valberedning, minst en person. mandattid 1 år.  

d) Ombud och ersättare till distriktets årsmöte enligt stadgarna, §29. 

 

139. Årsmöte 22/11 2015.  

Årsmötet blir på Br. Nelsons Frö i Tingsryd kl. 14.00. 

Honungsbedömning kl 13.00 för dem som vill få sin honung bedömd. Ta med honungsburk 

och ”Bihusesyn och bedömningskortet som finns i bitidningen”. 

Årsmötet bjuder på Årsmötesförhandlingar, Smörgåstårta och Kaffe/Te och kaka, Stort lotteri 

och så en presentation av Håkan Nilsson som presenterar ett bildspel om ”Yrkesbiodlare An-

ders Wizpings biodling, Läckeby”. 

 

140. Vinterträff 25/1 i Söderport kl.18.30 

Allt klart med Martin Nehmann talar om sin biodling. Vi fikar och köper lotter 10kr/st. In-

träde/fika 50 kr/person. 

 

141. Vinterträff 29/2 i Söderport kl.18.30 

Allt klart med Preben Kristiansen, Bihälsokonsulent, som kommer att ta upp viktiga frågor 

kring Bihälsa och sjukdomsfrågor, bl.a ”Amerikansk Yngelröta”  

Vi fikar och köper lotter 10kr/st. Inträde/fika 50 kr/person. 

Styrelsen ska inför mötet skriva ner alla viktiga frågor som vi vill ha svar på och tillsända 

Preben i god tid. Medlemmar uppmanas delge styrelsen förslag på frågor kring AY. 

 

142. Vinterträff 28/3 i Söderport kl.18.30 (Annandag påsk)  

”Flora i binas värld” Ex. olika växters värde på pollen och nektar, blomningstid, dragtempera-

tur mm. Kennert kontaktar Eric Håkansson, Urshult, som har både kunskaper och fina bilder 

på olika växter mm. 

Vidare diskussion i styrelsen om ämnet vid nästa styrelsemöte. 

 

143. Biodling – Skolklasser 2016 

Det finns möjlighet till ett bidrag från distriktet vid ett tillfälle varje år. Ansökan senast sista 

september 2016. 

 

144. Sommarträff 2016 

Sommarträffen planeras hos Henrik Runbert, Bergunda Vidaberg, Växjö, 2016.  

Alternativa datum är 4/6, 5/6, el. 11/6. 

Styrelsen diskuterar vidare angående dagen. 



Se nedanstående länk: 

http://www.hitta.se/kartan?search=Henrik%20Runbert%2C%20Bergunda%20Vidaberg%20V

%C3%A4xj%C3%B6&st=single&sst=prv&sids=ixT2ww5U1H&srb=0&sat=56.8159032321

2839:14.757990791396212 

 

145. Honungs- och Äpplets dag 2016. 

Diskuterades olika alternativ för evenemang i slutet av september 2016. Kennert fick i upp-

drag att undersöka några platser i Urshult. T.ex. Lunnabacken och någon äppelodlare. 

Ärendet återkommer vid kommande styrelsemöte. 

 

146. SBR Kronobergs distriktets årsmöte 7/2 2016 

Valda ombud på avdelningsårsmötet uppmanas boka datum. Plats är ännu ej bestämd. 

 

147. Övriga frågor 

a) SBR Kronoberg 100 år 2016. 

Styrelsen har träffats och dragit upp riktlinjerna för vad en text från Hästriket ska innehålla 

och sekreteraren har uppdraget att färdigställa det hela sända vidare till styrelsen för beslut. 

b) Distriktets upptaktsmöte 19/3 2016. 

Tidpunkten senarelagd pga. Beecome i Malmö 11-13/3 2016 

http://www.biodlarna.se/website1/10.0.1.0/809/1/image1_21826c90744883ca797bf5f49d0c60

30.jpg 

c) Thai-kväll eller grillkväll i Väckelsång 2016 

Diskussioner har förts med några medlemmar om ett genomförande enl. ovan.  Vi diskuterar 

vidare och återkommer vid årsmötet. 

d) Företagsgala på AMB Tingsryd. 

Diskussion. 

e) Kurs för biodlare på Korrö 2016. 

Ola kan inte ge något besked då en större ombyggnad av köket kommer att ske så vi avvaktar 

tills vidare.  

 

148. Nästa möte  

Nästa styrelse blir den 23/11 2015 kl.18.30 i Tingsryd på SV. Valter återkommer med kal-

lelse. 

 

149. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 
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