
1 

 

Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2017.11.20 kl.18.30 Börjes rastställe. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson, 

Thomas Karlsson, Lena Lernå. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Per Jönsson. 

Ej meddelat förhinder: Helena Fransson. 

 

 

30. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

31. Dagordning 

Dagordningen godkändes med en komplettering av ärende ”resa till M Larsson, Bjäre” och 

låg därefter till grund för sammanträdet. 

 

32. Justering 

Protokoll 17.10.02 fanns inte tillgängligt för underskrift, men var tidigare godkänt och justerat 

av ordföranden. Ska undertecknas vid nästa styrelse. 

Årsmötesprotokoll 17.11.11 justeras och undertecknas. 

 

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 före-

ningens 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 gick som beräknat. Bra diskussioner och inlägg. Jan Johansson, 

”Janne” redovisade en kalkyl om biodlingens ekonomiska värden baserad på sin egen biod-

ling 2017, vilken var mycket intressant och visade möjligheterna inom biodlingen. 

Bra lokal och fantastiskt god och fin smörgåstårta serverades av Korrö Restaurang. Fantastiskt 

lotteri med för mycket vinster, som vanligt. 45 medlemmar deltog av 60 anmälda, vilket gör 
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att föreningen blir debiterad 1500 kr för dessa. Totalt gav årsmötet ett ekonomiskt minusresul-

tat. Tid mellan 13.00 – 17.10 utan föreläsare.  

Efter årsmötet har ordföranden fått in synpunkter på hur valen av ombud till Kronobergs 

Biodlarförbunds årsmöte beslutats. Man anser att suppleanter ska prioriteras före val av helt 

nya ombud. Synpunkterna diskuterades men föranleder inte någon åtgärd i nuläget. Syn-

punkterna ska föreslås valberedningen inför kommande år. 

35. Kvällsträffen den 29/1 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st. Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby 

gästar återigen Hästrikets biodlare. Önskemål från Hästrikets styrelse är att första halvan av 

kvällen disponeras så att nybörjare får uppmärksamheten och att andra halvan ger lite mer för 

dem som redan varit biodlare i många år lite funderingar. Valter har varit i kontakt med Matin 

Nehmann som delar in kvällen efter föreningens önskemål.  

Östra Värends biodlare är inbjudna till kvällsmöte och Valter håller kontakten med Mikael 

som är ordförande där och som anmäler intresserade medlemmar. 

 

36. Kvällsträffen den 26/2 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.  

Olof Laurin,  olof_laurin@yahoo.com Lillaröd 113, 240 33 Löberöd är inbokad till kvällens 

möte. Olof är mycket kunnig i avläggarbildning och han har lite nya vinklingar att förmedla. 

Han visar i ord och bild hur han jobbar med sin biodling. Valter håller kontakten. 

 

37. Gröngölingar Korrö 2018 

Ola Abrahamsson på Korrö Restaurang har gett klartecken om ett genomförande lördag 3/3 - 

söndag 4/3 2018 i samarbete, Hästrikets bf och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Korrö gör en inbjudan så att intresserade deltagare kan anmäla sig till kursen ”Biodling för 

Gröngölingar” på deras hemsida. Anmälan ska ske 1 månad före kursen senast den 3/2 2018 

och minst 10 deltagare erfordras för genomförandet. 

Thomas håller kontakten med Ola på Korrö kring övriga frågor som berör kursen.  

 

38. Kvällsträffen den 26/3 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport Tingsryd. 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st. 

Kvällen ägnas åt Honung och honungskvalitet. Kennert Karlsson och honungskommittens 

ansvarar för kvällens genomförande. USB-minne finns att köpa på SBR:s hemsida. Kommit-

tén ordnar fram all behövlig honung till kvällsarrangemanget. Ingen importerad honung an-

vänds. 

Beslut: Thomas beställer studieplan och ett USB-minne till föreningen.  

 

39. Nybörjarkurs i Biodling  

Planerad start i januari 2018. Plats: Kvarnamåla. I dag är 10 nybörjare anmälda till studiecir-

keln, flera av dem har tidigare gått kursen. Valter talar med Ulrica på SV om nybörjarkursen. 

Viktigt att lägga ut info på Facebook! Kennert och Thomas blir bisittare. 

 

40. Fortsättningskurs i Biodling 

Intresserade medlemmar erbjuds deltagande i en fortsättningskurs med studiematerialet ”Mina 

första år som biodlare”. Målet är att skaffa sig en bredare och djupare kunskap om biodlingen. 

Deltagarna får komma överens om antalet träffar som behövs vid första träffen. 

Kennert och Thomas ansvarar gemensamt för ledarskapet av kursen.  

Start i januari. Plats: Börjes rastställe om möjligt.  
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41. Rationell Biodling 

Beroende på hur många som anmäler intresse för fortsättningskursen planerar vi in träffar för 

dem som är intresserade av att ”prata” biodling ur dagsperspektiv. Thomas håller i ev. kurs.

  

 42. Drottningodlingskurs i maj 2018 

Valter håller i kursen som vid två praktiska tillfällen genomförs i hans bigård under maj må-

nad. Valter går igenom det absolut viktigaste teorin inom drottning odlingen samtidigt som 

den praktiska delen med omlarvning och iordningställande av amningssamhälle sker. 

Valter skickar ett mail till Hästrikets medlemmar där man får anmäla sig till kursen. 

 

43. Sommarträff 2018 

Sommarträffen genomförs lördagen den 9/6 hos Laila och Jan Johansson, Skillingsmåla. 

Planering: Vi gör avläggare, ev. kollar kvalster, går tipspromenad, grillar och har allmänt so-

cialt bi-prat, biodlare emellan. mm. Valter håller kontakten med Janne och Laila som gärna 

får föreslå nya idéer. 

 

44. Biodlarträff 8 juli 

Bergquists biodling i Ringamåla, är nya medlemmar och biodlare fom 2017. De inbjuder till 

en sommarträff med mat och prat om biodling i Ringamålagården. Ev. visar vi filmen ”Inte 

bara honung”. Möjlighet att göra avläggare diskuterades. Kennert håller kontakten med Ber-

gquist. Valter kollar om SBR har filmen att hyra. Träffen får diskuteras vidare. 

 

45.  Länsförbundets årsmöte 4/2 2018 

Plats är Ingelstads gymnasiet.   

Valda ombud på Hästrikets årsmöte kommer att få en kallelse till länsförbundets årsmöte.  

 

46. Länsförbundets upptaktsträff  

Vårupptakt 2018 är under planering. 

 

47. Korrö 23/9 2018 Honungens och Äpplets dag 

Det är viktigt att redan nu planera för Honungens och Äpplets dag den 23/9 2018.  

Ett möte med Ola på Korrö för att sammanställa synpunkter från den senaste träffen 2017 

planeras. Thomas kontaktar Ola. 

 

48. Reseersättning, remitterat ärende från årsmötet. 

”Kassören, Lena Lernå, föreslog årsmötet att föreningen skulle betala ut reseersättning till 

dem som är ledare för studiecirklar/kurser eller deltar i speciella distriktsarrangeman, typ 

kurser, konferenser och stämmor mm. 

Valter föreslår att styrelsen får i uppdrag att besluta i frågan. 

Årsmötet beslutar: att ge styrelsen i uppdrag att besluta om vilka arrangemang som berätti-

gar till reseersättning inom Hästriket.”  

Styrelsen diskuterar av årsmötet remitterat ärende ang. reseersättning. 

Beslut: att till kursledare utsedda av föreningen och till ombud utsedda av årsstämman, samt 

till ordförandeträffar inom länsförbundet utbetala reseersättning om 1,85 kr/km. 

att samåkning ska ske i största möjliga utsträckning 

att den som önskar reseersättning själv måste ange resmål, datum och resans längd, med angi-

vet kontonummer för utbetalningen, samt insända räkning via e-post/mail till kassören så snart 

arrangemanget eller kursen är genomförd. 
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49. Övriga frågor 

a) Resa till Honungsgården på Bjäre. 

Thomas har varit i kontakt med Monica Larsson som gärna visar sin biodling. Besöket varar 

under två timmar, mellan kl. 10.00 – 12.00, och är bokat till fredag den 25/5 2018.  

Detta är en studieresa och planen är att vidga programmet till en dagsresa. 

Än är inte hela dagsprogrammet klart eller till vilket pris resan kommer att kosta totalt.  

Vi jobbar vidare med programmet vid resan. Anmälan måste ske under december. 

Beslut: att Hästrikets föreningskassa subventionerar resan med 100 kronor per deltagare. 

att Thomas jobbar vidare med att sammanställa ett bra program för dagen. 

 

50. Nästa styrelse blir den 5/2 2018 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen. 

 

51. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 


