
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

14.08.11 kl.18.30 Storgatan 45, Tingsryd. 

 

 

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

Per Jönsson. 

Anmält förhinder: Kennert Karlsson, Helena Fransson, Karin Bellenby, Lena Lernå. 

 

 

104. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

105. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

106. Justering 

Föregående protokoll 140414 justeras nästkommande styrelse. Ändra § nummer på sista 

avslutande stycket före justering. 

 

107. Medlemsläget i Hästrikets bf. 

I dagsläget är vi 98 medlemmar.  

 

108. Reflektion, sommarträff 14 juni 

Gert Nyberg, Väckelsång, (Botahult) bjöd in till Sommarträffen. Ca 40 medlemmar deltog. 

Vi gjorde 5 st Avläggare i en ring med kläckfärdiga puppor, samt en extra. Alla blev ok. 

Valter visade några av sina bin i en bigård strax intill Gerts ställe. 

Tipspromenad utan tekniska hjälpmedel. Korvgrillning av bl.a. vildsvinskorv.  

Mycket bra organisation på arrangemanget. En stor eloge till Gert & co för detta fina möte. 

 

109. Reflektion, Honungskurs 12/7 

Honungskurs genomfördes hos Kennert Karlsson, lördag 12 juli i hans lokaler i Björkedal, 

Veramåla. Kennert visar hur man hanterar honung och berättar om hur man gör en ymp. 

Anders Berg, Ryssby medverkade med att berätta om sin biodling och tog även upp frågor 

kring olika sjukdomar och "Varroan som skadegörare" - Bilder i garaget arrangerades.  

Smörgås och dryck serverades till alla deltagare. Valter tackade Anders och Kennert med bl.a. 

en Bidrottning 863 EA, för deras medverkan. 

Ett mycket uppskattat arrangemang. 

110. Nybörjarkurs i Biodling 2014 

Bigårdsbesök i Bönemåla den 1/5 hos Thomas Karlsson, för genomgång av avläggare och 

besiktning av bi tillsyningsman Leif Krantz. Klippning och märkning av drottningar visas. 

Många nöjda deltagare fick se och diskutera biodling ur olika perspektiv. 

 

111. Honungstävling på Kurrebo den 28/9. 

Valter uppmanar alla medlemmar att delta med ett par burkar av sin bästa och godaste 

honung. 

 

 

 



 

112. Godkänd biodlare 

Utbildning "godkänd biodlare" genomförs denna den 8/11 i Alvesta kl.09.00-18.00 med 

Preben Kristiansen som föreläsare. 

 

113. Yngelröta 

Yngelröta har upptäckts i ett samhälle i Gunneboda, Linneryd, har vållat stora diskussioner 

med inblandning av en medlem i Hästriket, samt Hästrikets ordförande och bi 

tillsyningsmannen i vårt område. Skrivelser har skickats till länsstyrelsens ansvarige 

tjänsteman i Skåne i ärendet. 

Ärendet återkommer. 

 

114. Samköpen, Lennart Carlsson 

Lennart meddelade att 21 pallar socker beställts av medlemmarna. 

Betalning sker vid avhämtning eller efter överenskommelse. 

Lennart håller i samköpen inför år 2015. 

 

115. Ekonomisk rapport 

Kontot efter kommande transaktioner blir totalt 39.232 kr, varav 30.000 på fasträntekonto. 

 

116. Ordförandekonferens den 18 oktober, Göteryd  

Beslöts: att anmäla Valter och Kennert till konferensen. 

 

117. Biodlingsartikel i Magazinet 

David Färdigh har skrivit några artiklar i Magazinet om "våra bin". Mycket bra information 

som gynnar förståelsen för biodlingens betydelse.  

Valter medverkade i Radions P4 Kronoberg med svar om biodlingens betydelse i naturen. 

118. Biets dag i Älmeboda 

Biets dag hölls hos Hembygdsföreningen i Älmeboda den 6 juli 2014.  

Thomas Karlsson medverkade från Hästriket som under temat ”Prata biodling 5 min och få 

en lott som kan ge dej en burk honung” deltog 50-talet besökande med aktiva frågor mellan 

kl.14.00-17.00. Många intressanta diskussioner om biodling fördes. 

 

119. Sandsjödagarna i slutet av maj 

Frågan bordlades. 

 

120. Årsmöte den 16/11 2014. 

Plats: Br. Nelsons Frö AB, Lokgatan, Tingsryd 

Valter har talat med Wisping ang. medverkan vid årsmötet, men fått ett negativt besked.  

Beslöts: att lyssna av medlemmarna om önskemål/intresse till årsmötet och diskutera frågan 

på nästa styrelse. 

 

121. Nybörjarkurs 2015 

Kostnaden för deltagande i nybörjarkursen blir betydligt högre beroende på att full 

medlemsavgift tas ut även första året fortsättningsvis. Studieförbundet Vuxenskolan kommer 

att annonsera ämnet biodling i sin utgåva av olika ämnen inför höst/vinterns studiecirklar. 

 

122. Kvällsträff den 26/1 2015 kl.18.30 

Diskutera nästa styrelse. 

 



123. Kvällsträff den 23/2 2015 kl.18.30 

Diskutera nästa styrelse. 

 

124. Kvällsträff den 30/3 2015 kl.18.30 

Diskutera nästa styrelse. 

 

125. Skolklasser besöker bin 

Det är betydelsefullt att informera skolorna om möjligheten att besöka biodlare eller de 

föreningsbigårdar som finns i kommunen.  

Ärendet bordlades. 

 

126. Sommarträff 2015 

Platsen får diskuteras vid något kommande möte. Vem vill vara arrangör 2015? 

Beslöts: att boka Sommarträffen till lördag den 13 juni 2015. 

 

127. Honungsdag i juli 2015 

Bordlades 

 

128 Övriga frågor. 

a) Drottningar från Egon Andersson, Egon 102. Valter har beställt och det finns 

möjlighet för alla intresserade att köpa. Pris 550-600 kr/st 

 

129. Nästa möte 

Nästa styrelse blir måndag den 22/9 2014 kl.18.30 i Tingsryd. Plats meddelas senare. 

 

130. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg  

Sekreterare    ordförande 


