Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2016.11.21 kl.18.30 SV-Tingsryd.

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

30. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
31. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
32. Justering
Föregående protokoll justeras.
33. Konstituering av styrelse
Beslöts att välja:
vice ordförande, Kennert Karlsson,
kassör Lena Lernå,
sekreterare Thomas Karlsson,
kontaktansvarig Valter Sandberg,
administratör för medlemsregister Valter Sandberg,
bihälsoansvarig Thomas Karlsson,
utbildningsansvarig Valter Sandberg,
kvalitetsansvarig Kennert Karlsson,
avelsansvarig Valter Sandberg,
honungskommittens ordförande Kennert Karlsson,
att ordföranden som tidigare justerar alla styrelseprotokollen,
att ordföranden, Valter Sandberg, Kvarnamåla Nektarvägen 4, 362 50 Väckelsång och föreningens 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 tog längre tid än beräknat. Mer diskussioner och inlägg vilket är bra.
Bra lokal och fantastiskt god och fin smörgåstårta serverades av Korrö Restaurang. Bra pris
för mat och hyra. Fantastiskt lotteri med för mycket vinster. Vinsterna hade räckt till två lotterier. 40 medlemmar deltog. Tid mellan 13.00 – 17.00 utan föreläsare.
35. Kvällsträffen den 30/1 2017
Valter håller kontakt med Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby och bokar något passande
tema kring biodling utifrån hans olika föredrag.
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36. Kvällsträffen den 27/2 2017
Styrelsen ledamöter tar fram en fråga var att diskutera vid mötet. Ev. avsmakning av olika
sorters honung. Kan vara utländsk eller svensk kvalité. Styrelsen ansvarig.
Gruppdiskussion, (brainstorming) ang. olika aktiviteter för att göra ett bra möte den 24/9 2017
på Honungen & Äpplets dag, Korrö!
37. Gröngölingar Korrö 3-4/3 2017
Kursen kommer att genomföras, under förutsättning att 10 personer anmäler sig, tillsammans
med Korrö Restaurang, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf. Valter och Thomas
håller i kursen.
38. Kvällsträffen den 27/3 2017
Bo Göran Nilsson, Bisysslan i Västra Karaby, Dösjöbro, berättar om sin honungs struktur,
smak och kvalité. Ev. provsmakning. Valter håller kontakten.
39. Nybörjarkurs i Biodling
Planerad start i slutet av januari 2017. I dag är 14 nybörjare intresseanmälda till studiecirkeln,
samt någon som tidigare gått kursen. Valter talar med Ulrica på SV om nybörjarkursen, samt
att lägga ut info på Facebook! Kennert och Thomas blir bisittare.
40. Fortsättningskurs Rationell Biodling
På årsmötet diskuterades intresset för att träffas och bara prata bin m.m. vilket var positivt.
Vi planerar att träffades kring temat "Rationell Biodling" och prata om biodling första halvan
av januari 2017.
Thomas skickar ett mail till Hästrikets medlemmar och frågar om intresset. Alternativa kvällar
blir måndag, tisdag och onsdag.
41. Drottningodlingskurs våren 2017
Kursen planeras starta i slutet av februari med tre kvällar teori och sedan två tillfällen praktik.
Valter skickar ett mail till Hästrikets medlemmar där man får anmäla sig till kursen.
42. Sommarträff 2017
Sommarträffen planeras lördagen den 10/6. Platsen ej bokad ännu.
Planering: Vi gör avläggare, kollar kvalster, går tipspromenad, grillar och har allmänt socialt
bi-prat, biodlare emellan. mm.
43. Grillkväll 9 juli
Tanken är att detta återigen ska genomföras i Väckelsång, Rosenbäck, Laolim & Nyberg.
Frågan återkommer vid nästa styrelse.
44. Bjuda in andra föreningar
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att diskutera en lämplig kväll för inbjudan av grannförenings
medlemmar att delta på något medlemsmöte.
Valter kontaktar Mikael Johansson, Hovmantorp, Östra Värend bf och bjuder in till januarimötet.
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45. Länsförbundets årsmöte 5/2 2017
Plats är Ingelstads gymnasiet.
Valda ombud på Hästrikets årsmöte kommer att få en kallelse till länsförbundets årsmöte.
46. Länsförbundets upptaktsträff 18/3
Vårupptakt den 18/3 planeras av länsförbundet. Helena meddelade att Jarl Branting, Villtofta,
kommer att föreläsa om biodling i Litauen, samt om hans möte med Broder Adam, vilket låter
spännande.
47. Korrö 24/9 2017 Aktiviteter
Det är viktigt att redan nu planera för Honungens och Äpplets dag den 24/9 2017. Diskuterades olika alternativa aktiviteter. För få fram många olika förslag genomförs en gruppdiskussion (brainstorming) vid medlemsmötet den 27/2
48. Övriga frågor
a) Diskuterades ett möte om bin & biodling i samarbete med Älmeboda Hembygdsförening
under en söndagseftermiddag i juli. Den 2/7 är den enda möjliga dagen. Bildspel, honung och
frågor kring biodling. Thomas diskuterar med Roger Söderling.
b) Nybörjare i biodling är välkomna till Bönemåla biodling den 17/4 för märkning av drottningar och genomgång av avläggare, om vädret tillåter.
c) Önskemål om att en kurs i Krav & Ekologisk honung genomförs. Detta kommer inte att
genomföras.
d) Information: Medlemskåren i Hästriket består av (62%) 67 män och (38%) 41 kvinnor.
Det är viktigt att detta avspeglar sig vid kommande valberedningsarbete.
49. Nästa styrelse blir den 6/2 2017 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen.
50. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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