Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2018.08.13 på Studieförbundet Vuxenskolan.

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

101. Dagordning
Efter öppnade av mötet godkändes dagordningen som därefter låg till grund för sammanträdet.
102. Justering
Protokoll 17.10.02, 17.11.20, 18.02.05 samt 18.04.16 fanns inte tillgängligt för underskrift,
men var tidigare godkända och justerade av ordföranden. Ska undertecknas vid nästa styrelse.
103. Reflektioner från Sommarträff i Skillingsmåla 9/6
Bra upplägg och mycket väl planerat möte i ett fantastiskt vackert sommarväder. Fem avläggare i ring gjordes med idag fungerande drottningar. Skakprov för kontroll av ev. varroa gjordes utan att något kvalster hittades. Fantastisk god plockmat. Fin tipsrunda och presentation
av hela biodlingen gjordes av värdparet, Janne och Laila. 50 medlemmar deltog. Stort tack
från föreningen.
104. Reflektioner från Biodlarträffen i Ringamåla 8/7
Drottningtillsättning, Kvalsterkontroll, Tipsrunda på dator genomfördes, samt en som gick
och samlade intryck från olika bilder. Mycket bra och välordnat möte, god buffé och glass.
Peter och Marita presenterade sin anläggning. 50 medlemmar deltog. Stort tack från föreningen.
105. Reflektioner från Länsförbundets resa.
Helena berättade om resan till bl.a Kristianstads Drottningodlings Klubb och vidare till Åhus.
Bra resa.
106. Reflektioner från Resa till Honungsgården på Bjäre 25/5
Monica Larsson tog emot 18 medlemmar från Hästriket. Besöket varade ca. två timmar, mellan kl. 10.00 – 12.00, det var en grundlig genomgång av Honungsgårdens verksamhet och hon
presenterade sin biodling noggrant. Monica bjöd bokstavligen på sig själv. Stort tack från oss
i Hästriket.
Besök gjordes även på Joel Svenssons Vaxfabrik där deltagarna fick kaffe och en presentation
av företaget och där en hel del inköp gjordes.
Som helhet var det en mycket trevlig och givande studieresa.
107. Medlemsläget 180813
120 medlemmar har betalt vid dags datum. Det betyder att för närvarande är minus två mot
förra året. Någon medlem saknas men bör kontaktas för fortsatt medlemskap.
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108. Ekonomi Hästriket
Ekonomin är fortfarande god.
109. Ordförandekonferens 7/10, Växjö
Valter och Kennert representerar föreningen.
110. Amerikansk Yngelröta
Thomas redovisade läget som för närvarande bedöms som stabilt. Inget fall hittills denna
sommar.
111. Samköp 2019
Lennart tar på sig ansvaret för samköpen även under kommande år. En lista kommer att finnas
på hemsidan. Ärendet återkommer.
112. Korrö 23/9 2018 Honungens och Äpplets dag
Valter Sandberg, Hästriket och Ingvar Johansson, Länsförbundet har haft ett möte med Ola
och Sebastian på Korrö och dragit upp riktlinjerna för dagen. Flyers är under tryckning.
Äppelkaketävling kommer att genomföras även i år. Ingvar och länsförbundet har ansvaret.
Nytt för i år är att Korrö tar ett inträde på 60 kr för att täcka olika administrativa kostnader.
Viss oro för att inträdet ska påverka negativt framfördes av styrelseledamöterna.
Enl. tidigare beslut kommer Hästriket att ordna ett lotteri på Honung och Äpplen som ska
säljas under dagen. Thomas ordnar honung, 500g burk, och Kennert ordnar med äpplen som
vinster i lotteriet. Styrelsen har ansvaret för försäljningen av lotterna.
113. Honungtävlingsbidrag inlämnas 5/9
En honungsburk, 700 g med SBR:s etikett och sigill, samt ifyllt medlemsnummer på honungsbedömningskort och genomförd Bihusesyn, ska lämnas till Valter Sandberg, Nektarvägen 4, 362 50 Väckelsång senast den 5 september för att man ska kunna delta i tävlingen.
Om etikett saknas av någon medlem kontaktar man Valter som löser problemet.
114. Hästrikets årsmöte 17/11
Styrelsens tidigare beslut att årsmötet genomförs lördag den 17 november 2018 kl.13-17.00
gäller men platsen ändras till Söderport.
Valter kollar med Söderport om det går att få smörgåstårta eller landgång och att lokalen är
tillgänglig.
Inför årsmötet bör det finnas någon diskussionspunkt, förutom ett stort lotteri, för att berika
mötet. Ta upp frågan igen på nästa styrelse.
115. Honungs bedömning 2018
Medlemmar som önskar få sin honung bedömd för att kunna köpa SBR:s etiketter 2018 och
inte fått sin honung bedömd på annat sätt tidigare får lämna in sin burk i samband med årsmötet och får senare sin honung bedömd av kommittén. Kennert tar i så fall emot vid årsmötet
enl. gällande regler.
OBS! Ingen bedömning på årsmötet!
116. Kurser utöver nybörjarkurs i vinter.
Valter och Kennert håller i nybörjarkursen med början under januari.
Thomas håller i en grupp ”Rationell biodling” under vårvintern.
Vid årsmötet får frågan diskuteras vidare.
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117. Vinterträff den 28/1 2019
Söderport och Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby, är bokad.
Valter talar med Martin om betydelsen av att föredragets upplägg blir för både nybörjare och
dem som varit biodlare en längre tid. Ärendet återkommer.
118. Vinterträff den 25/2 2019
Lokalen är bokad och programmet ligger öppet. Ärendet återkommer.
119. Vinterträff den 25/3 2019
Söderport och Egon Andersson, Göteborg, är bokade. Egon A. berättar om avel i biodling.
Valter håller kontakten.
Enl. beslut 16/4, punkt 95, bjuder vi in Östra Värends biodlare till denna träffen.
Ärendet återkommer.
120. Sommarträff 2019
Sommartäffen blir den 15 juni 2019 i Bönemåla hos Thomas Karlsson.
121. Juli träff 2019
Julimötet hålles den 14:e hos Kennert & Birgitta Karlsson, Veramåla Björkedal.
122. Annons om Nybörjarkurs
Annons om nybörjarkursen sker i Mera Tingsryd, okt/nov. utgåvan. Valter kollar med Ulrika
på SV om annonsmedverkan.
123. Övriga frågor
a) Gröngölingar på Korrö 2019. Ärendet får återkomma.
b) Helena påtalade den negativa bilden som målas upp kring biodlingen vid reklamen för V75
som hon ansåg helt oacceptabel, vilket alla instämde i. Frågan föranledde inget beslut.
124. Valberedning inför årsmötet
Mats Andersson deltog och mottog synpunkter från styrelsen inför de olika valen som ska
göras vid det kommande årsmötet.
125. Nästa styrelse blir den 1/10 2018 kl.18.30 i Tingsryd.
Valter återkommer med plats och kallelsen.
126. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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