
1 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  

för Hästrikets biodlare, Tingsryd. 2016.08.15 

kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. 

 

 

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

Helena Fransson, Lennart Carlsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå, Per Jönsson 

 

 

107. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

108. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

109. Justering 

Protokoll från 160215 och 160418 blev formellt justerade/undertecknade av ordföranden.  

Protokollen finns utlagda på Hästrikets hemsida.  

 

110. Medlemsläget 

Enligt ett bekräftat SBR:s register är vi 108 betalande medlemmar i dagsläget, vilket är en 

ökning med åtta medlemmar sedan årsmötet. 

 

111. Kassör Lena Lernå har gjort en sammanställning av den ekonomiska ställningen och 

behållningen på kontot är 51 818,49 kronor. 

 

112. Sommarträff 2016 

Sommarträffen genomfördes lördagen den 11/6 kl. 13.00 hos Henrik Runbert, Bergunda   

Vidaberg, Växjö, med 20-talet deltagande medlemmar.  

Alla avläggare som gjordes har äggläggande drottning och är fina har Henrik meddelat. 

Ulf Svensson letade currylinjer och lejlinjer med sin speciella ”pinne”. 

Mycket trevligt arrangemang. Fler medlemmar skulle varit där. 

 

113. Grillkväll 10 juli 

Gert Nyberg och Kesorn Laolim bjöd in till en härlig eftermiddag på Rosenbäck, Väckelsång 

där det bjöds på fantastiskt grillkött med mängder av olika rätter från det Thailändska köket. 

Eftermiddagen började med att Anders Berg, Ryssby, föredrog sitt sätt att odla bin. En fantas-

tisk föreläsare som verkligen kan förmedla sin kunskap.  

40 medlemmar exkl. grillmästare och kökspersonal trivdes denna härliga eftermiddag. Ett 

stort tack till alla medverkande för genomförandet. 

Till Gert och Kesorn överlämnar ordföranden vaxmellanväggar som tack för ett fantastiskt 

arrangemang och till Anders överlämnades en kaffemaskin för sin medverkan. 

 

114. Honungens & Äpplets dag den 2/10 på Korrö 

Länsförbundet godkänner Hästrikets förslag att förlägga Honungens och Äpplets dag den 2/10 

på Korrö.  

Länsförbundet ansvarar för honungstävlingen i likhet med tidigare år. Se hemsidan.  
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Äppelkaketävlingen är Hästrikets ansvar och Karin Bellenby tar hand om Äppelkakorna då 

dessa kommer till Korrö. En jurygrupp bör skapas som bedömer de inlämnade äppelkakorna. 

Någon från Korrö Restaurang bör ingå i gruppen. 

Önskemål om marknadsstånd eller bord finns, vilket Thomas kollar med Ola på Korrö. 

Hästriket säljer lotter på Äppellådor. Kennert ordnar så det blir 20-talet trälådor med äpplen 

som innehåll och som vi i Hästriket kan sälja lotter på. 

Affisch kommer att tas fram och Korrö annonserar arrangemanget på sin hemsida och i an-

nons i Smålandsposten. Facebook delning är bra.  

Valter uppmanar alla Hästrikets medlemmar att lämna in honungsburkar till tävlingen om 

länets bästa honung via e-posten. 

Thomas håller kontakten med Ola på Korrö och Karin Persson eller Ingvar Johansson på läns-

förbundet. 

 

115. Drottningsodlingskursen 2016 

Valter tycker att träffarna med teorin kring drottning odlingen fungerade mycket bra, men när 

det sedan kom till den praktiska delen på försommaren så hade inte alla möjlighet att närvara. 

Flera som fullföljde kursen har odlat många drottningar. 

 

116. Länsförbundet 100-års jubileum 18/6 

Programupplägget följdes som tänkt;  

KL.10.00 Utställningen öppnas och ett hälsningstal hålles av ordförande Karin Persson. 

Där fanns utställare av olika slag, föreningar visar upp sina program, visning av olika bikupor, 

underhållning, lotteri, honungsförsäljning m.m.  

Kafé fanns i byggnaden och som var öppet hela dagen.  

Kl. 12.00 Föreläsning av Börje Blomster, Kållered om När byn blev med bin – hundra år med 

biodling. Det var en fantastiskt intressant föreläsning kan sägas som en reflektion. 

Kl. 15.00 Fyra krogar ordnade en gemensam middag för anmälda deltagare. 

 

117. Samköpen 

Lennart informerade om att det som var beställt 22 pallar socker i 25 kg/säck, ca. 20 ton. 

Lennart meddelar när sockret går att hämta. När detta har kommit skickar Valter ut ett mail 

till alla medlemmar och påtalar vikten av att betala och hämta ut beställningarna. 

 

118. Ekonomin 

Se punkt. 111. 

 

119. Ordförandekonferens den 22/10. Plats ej klart. Valter och Kennert anmäls från Hästriket. 

 

120. Amerikansk Yngelröta 

AY har hittats i en bigård i Väckelsång så sent som den 14/8, vilket gör att en besiktning kring 

det aktuella fallet kommer att ske inom en radie på 3 km, våren 2017. Info skickas ut till be-

rörda biodlare. Det är bara detta utbrott som är aktuellt i dagsläget. Övriga ombesiktningar 

som gjort i sommar är utan anmärkning. 

En fråga som kom upp var; - Kan getingar sprida AY? 

 

121. Nybörjarkurser våren 2017 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer en eller flera studiecirklar att starta i 

januari 2017. Uppmana intresserade att delta. 
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122. Årsmöte 2016  

Lördagen den 29/10 kl.13.00 på Korrö! 

Styrelsen beslutade att årsmötet skulle vara på Söderport vilket var inbokat. Söderport har 

sedan meddelat att det inte är möjligt att vara där då. På telefon har ordföranden meddelat 

styrelsen läget och andra platser har diskuterats. Offerten från Korrö ansågs då vara den bästa 

lösningen. Lokal, kaffe och smörgåstårta för 85 kr/kuvert. 

Stort lotteri anordnas, men ingen extern föreläsare vid detta tillfälle. 

Valter informerar valberedningen om årsmötet. 

 

123. Vinterträff den 30/1 2017 

Valter har bokat in Martin Nehrman till träffen. Ärendet återkommer.  

 

124. Vinterträff den 27/2 2017 

Diskussionskväll som föreningen svarar för. Ärendet återkommer.  

 

125. Vinterträff den 27/3 2017 

Valter har bokat Bo Göran Nilsson. Kostnad ca 2.000 kr. Ärendet återkommer.  

 

126. Sommarträffen, juni 2017 

Inget platsförslag i nuläget. Ärendet återkommer. 

 

127. Juli träff 2017 

Frågan får diskuteras och vilka olika alternativ som finns. 

 

128. Gröngölingar/fortsättningskurs 

Diskussion med Ola på Korrö om att anordna en kurs för nybörjare i biodling den 4-5/3 2017. 

 

129. Övriga frågor 

a) Hästriket egna honungsbedömning 4/10 

Medlem ska lämna in sin honung till honungskommitténs ordförande senast den 

2/10 för att få den bedömd den 4/10 2016 då kommittén ska träffas och göra en 

korrekt bedömning. Kennert kallar samman den valda kommittén. 

Honungs bedömningskommitté för 2016. 

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Wanarat Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång  

 

b) Ulf Olofsson, Väckelsång, har avlidit. Ett samhälle fanns kvar i hans biod-

ling. Vice ordföranden, Kennert Karlsson, blev kontaktad av Ulfs fru, Gunilla 

som önskade ett utlåtande om samhället. Kennert ringde då Valter, som tittade på 

samhället. Då misstänktes  amerikansk yngelröta, vilket senare konstaterades. 

 

c) Länsförbundets resa 28/5 till Skänninge och Linköping fick ställas in då för få 

deltagare var anmälda. 
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d) Matmässa i Växjö 

Information: Lennart Carlsson och Klas-Göran Andersson kommer att sälja sin 

honung på matmässan i Växjö. 

 

130. Nästa styrelsemöte blir den 17/10 2016 kl.18.30 på SV i Tingsryd.  

 

131. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg, 

Sekreterare     ordförande 


