Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för Hästrikets biodlare, Tingsryd. 2016.10.17
kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd.

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

132. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
133. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
134. Justering
Protokoll från 160815 blev formellt justerade/undertecknade av ordföranden.
Protokollen finns utlagda på Hästrikets hemsida.
135. Medlemsläget
SBR:s register visar att Hästriket har 108 betalande medlemmar, vilket är en ökning med åtta
medlemmar sedan årsmötet.
136. Kassör Lena Lernå har överlämnat verifikationer, resultat- och balansräkning för 2016
till revisorerna för revidering. Enligt balansrapporten är den beräknade behållningen på kontot
63.091.49 kronor.
137. Reflektioner på Honungens & Äpplets dag den 2/10, Korrö
Kennert framförde några synpunkter på de diplom som utdelas vid vinsten av tävlingen, bl.a
att diplomen inte är undertecknade av ordföranden i länsförbundet och att det ändrats i diplomet så att det ser kladdigt ut. Jämfördes diplom från tidigare år. Styrelsen instämmer och
uppmanar ordföranden att ta upp diskussionen på ordförandeträffen den 22/10.
Eftersom det var första gången som det arrangerades på Korrö diskuterades arrangemanget
som helhet. Totalt var det 46 inlämnade honungsburkar till tävlingen. Det är viktigt att alla
som lämnar in ett bidrag i honungstävlingen också får denna bedömd av samma jurygrupp
som är utsedd av länsförbundet och att det inte sker någon gallring före insändandet till länsförbundet. Alla måste få samma chans i tävlingen. Detta bör framföras vid ordförandeträffen
om frågan diskuteras. Viktigt att uppmana fler av länets biodlare att lämna in honung till tävlingen och bedömning.
Det var 102 röstande på honungstävlingen på tre högkvalitativa produkter.
Placeringen av försäljningsstånden blev lite splittrat mellan logen och kvarnen, vilket bör ses
över till kommande år så allt blir mer samlat runt logen.
Korrö vill gärna att länsförbundet bestämmer om nästa års tävling redan nu och har reserverat
den 24 september, sista söndagen i september, för arrangemanget.
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138. Årsrapporten 2016
Ordföranden vill ha in årsrapporten snarast från ALLA medlemmar så att året kan summeras.
139. Nybörjarkurser våren 2017
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer en eller flera studiecirklar att starta i
januari 2017. Annons har varit införd i Mera Tingsryd en gång och kommer ytterligare en
gång nu i oktober. Valter lämnade ut små affischer att sättas upp i affärer och offentliga ställen. Viktigt att styrelsen uppmanar intresserade att anmäla sig för delta i cirkeln.
140. Drottningsodlingskurs 2017
Att själv odla drottningar ger en ny dimension i biodlingen.
Kursen är på 3-4 gångers teori och 2-3 gångers praktik. Frågan ska diskuteras på årsmötet och
en preliminär anmälan tas upp!
141. Rationell biodling 2017
Thomas håller i gruppen om intresse finns. Frågan tas upp på årsmötet och en preliminär anmälan tas upp.
142. Samköpen 2017
Lennart Carlsson är depåchef för samköpen och har tagit ett stort ansvar under de senaste åren
för samordning av föreningens beställningar av kupmaterial, biodlingsredskap och socker
mm.
Han tar ansvar för detta även under 2017, vilket föreningen med tacksamhet ser fram emot.
Uppdrogs åt Lennart att ta in prisuppgifter på lite olika kupmaterial, bl.a 5 ramars yngellåda
och foderlåda till densamma.
Medlemmar som önskar beställa material ska lämna en beställning senast på februarimötet
2017. Beställningslistan kommer att finnas på Hästrikets hemsida.
143. Verksamhetsberättelse 2016
Valter sammanställer inkomna årsrapporter och gör ett förslag att delges styrelsen för beslut
utifrån tidigare års uppläggning av verksamhetsberättelsen.
144. Ordförandekonferens den 22/10.
Plats: Vidigegården, Uppvidinge. Valter och Kennert är anmälda från Hästriket.
Styrelsen har angett vissa frågeställningar att ta upp vid träffen.
145. Skolinformation 2016
Hästriket har deltagit med en skolinformation för elever i Urshult. Kennet skickar in en ansökan om bidrag till länsförbundet.
146. Årsmöte i Korrö 29/10 kl.13.00
Plats: Logen. Stort lotteri efter årsmötesförhandlingarna. Smörgåstårta och kaffe/te.
50 kr/person som vanligt. Diskussion och olika aktuella frågor. Anmälan till Valter om deltagande.
147. Kvällsträff, 30/1 2017
Plats: Söderport, Tingsryd kl.18.30. Valter har bokat in Martin Nehrman till träffen. Lotteri.
50 kr/person. fika och inträde.
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148. Kvällsträff, 27/2 2017
Plats: Söderport, Tingsryd kl.18.30. Lotteri. 50 kr/person. fika och inträde.
Diskussionskväll som föreningen svarar för. Medlemmar uppmanas skicka in frågor man önskar diskutera, tillsammans med frågor som styrelsen tar fram.
149. Kvällsträff, 27/3 2017
Valter har bokat Bo Göran Nilsson till träffen.
Lotteri. 50 kr/person. fika och inträde.
150. Länsförbundets årsmöte 5/2 2017
Plats: Ej bestämd.
151. Upptaktsmöte Länsförbundet 18/3 2017
Plats: Ej bestämd
152. Kurs för Bihälsoansvarig
Länsförbundet anordnar kurs för bihälsoansvarig under januari 2017. Dag och tid är inte bestämt.
153. Kurs för Kvalitetsansvarig
Länsförbundet anordnar kurs för kvalitetsansvarig under mars 2017. Dag och tid är inte bestämt.
154. Sommarträff lördag den 10 juni
Plats: Intresserade att anordna träffen anmäler intresse till styrelsen.
155. Juliträff/Grillkväll
Valter lyssnar av med Gert Nyberg om deras möjlighet att även under 2017 stå som värd för
arrangemanget.
156. Matmässa i Växjö
Information: Lennart Carlsson och Klas-Göran Andersson lämna en kort information om
matmässan i Växjö.
157. Honungskiosk
Mats Andersson informerade om hur de ställt upp en kiosk vid vägen utanför sitt hus där honungsförsäljning genom självbetjäning genomförts i sommar. Det har fungerat mycket bra. En
stor del av årsproduktionen av honung har sålts på detta vis. En burk har inte betalats.
158. Gröngölingar på Korrö 4-5 mars 2017
Ola på Korrö Vandrarhem har tagit fram ett informationsblad om kursen som är tänkt att genomföras tillsammans med Hästrikets biodlare och Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd.
En 2-dagars kurs, ”Biodling för gröngölingar” intensivkurs för nybörjare med förläggning på
Korrö!
Styrelsen tog del av inbjudan som skickats ut via Korrös hemsida, Facebook m.fl.
I dagsläget finns ett visst, min. 10-12 deltagare för genomförandet.
Det bör framgå att lunch och fika ingår i priset.
Kursledare blir Valter och Thomas.
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159. Valberedningen
Valberedningen var inbjuden till styrelsen för att få en liten inblick i styrelsearbetet och en
kontakt med styrelsens ledamöter.
Diskuterades de olika valen som kommer att ske på årsmötet och vilka synpunkter ledamöterna i styrelsen har.
160. Övriga frågor
Inget övrigt att diskutera.
161. Nästa styrelse
Måndag den 21 november kl. 18.30 på SV Tingsryd.
162. Avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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