
Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

14.02.05 kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

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

Thomas Karlsson, Helena Fransson, Per Jönsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Lena Lernå. 

 

 

56. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och 

förklarade detsamma öppnat. 

 

57. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

58. Justering 

Föregående protokoll 131204 justerades, samt Årsmötesprotokollet justeras. 

 

59. Biodlingsartikel  

David Färdigh deltog vid förvisningen av filmen "Inte bara honung" som studiegruppen 

Rationell Biodling tittade på och förberedde inför medlemsmötet. En bra artikel om "Bidöden 

oroar...." skrevs och har fått positiva effekter i samband med studiecirkeln för nybörjare. 

Beslöts: att Valter kontaktar David för en uppföljning med ny artikel om "våra bin" utifrån 

Kennerts bisamhällen på Kurrebo i mitten av april om vädret tillåter. 

 

60. Kvällsträffen den 27/1 2014 - Reflektioner 

27 Januari, Filmen "Inte bara honung" med efterkommande diskussion. Filmen var mycket 

sevärd och uppfattningen var den att det är bra att titta på filmen mer än en gång då man ser 

betydligt mer vid 2:a tillfället. De förberedda frågorna fick inte riktigt den effekten att det 

blev en djuplodande diskussion om filmen. Skrämmande att se hur illa bina behandlas vid ex. 

mandelodlingarna i USA. Ett bra medlemsmöte som helhet. 

 

61. Nybörjarkurs i Biodling 2014 

22 anmälda till studiecirkeln vilket gör att dessa delas i två grupper, 13 och 9, vilket är mycket 

bra. 

 

62. Annons om studiecirkeln 

Beslöts: att godkänna kostnaden för annonsen i smålandsposten på 2885 kr. 

att se om något företag kan vara intresserad av att sponsra tidningsannonsen. 

 

63. Medlemsläget i Hästrikets bf. 

Det är inte klart hur många medlemmar vi är i dagsläget. 82 gamla - utgångna och + nya. 

Avstämning sker i slutet av mars 2014. 

 

64. Skolklasserna - bidragsutbetalning från SBR distriktet 

Utbetalning av bidraget, 300kr/klass, som utlovats vid information till skolklasser har endast 

skett för en klass. För övriga 5 klasser kommer betalning senare, 1500 kr. 

 



65. Länsförbundets årsmöte 9/2, Ingelstad 

Valter har varit i kontakt med alla ombud. Osäkert om det fattas ett ombud.  

Beslutades: att Valter kollar med Kurt Nilsson som är suppleant  

 

66. Kvällsträffen den 24/2 2014 

Sven-Åke Nilsson, Lund är inbokad och kommer. Han berättar om "sitt sätt att odla bin och 

drottningar"  m.m. Gärna med bilder. Kostnad är reseersättning + en kasse med diverse 

godsaker, samt ett Urshultsljus, vilket Per Jönsson, fixar till mötet och betalas av föreningen. 

 

67. Kvällsträffen den 31/3 2014  

Diskussionspunkter utifrån utbildningskupans frågeställningar. 

Kolla intresset för utbildning "Godkänd biodlare" m Preben! 

 

68. Blomma Sivert Svensson 

Sivert Svensson, Uvanäs, Väckelsång har efter mångårigt arbete i föreningens regi avsagt sig 

alla uppdrag då hans hälsa vacklat den senaste tiden. 

Valter och Lennart har besökt Sivert med en blomma + semla från föreningen som tack för 

mångårigt ideellt arbete i föreningen. Sivert uttryckte sin glädje och tacksamhet för besöket. 

 

69. Fortsättningskurs 

"Rationell Biodling" ska träffas den 12/2 på SV Tingsryd. Div. frågeställningar. 

 

70. Bihälsoansvarig - konferens den 4/4 SV Växjö kl.15-20.00 

Preben från SBR medverkar. Klas Göran har inte möjlighet att delta. 

Beslöts: Valter representerar Hästriket.  

 

71. Sommarträff 14 juni 

Diskuterade sommarträffen 2014, vilken bokas till den 14 juni. Efter en förfrågan bland 

medlemmarna bjuder Gert Nyberg, Väckelsång in till Sommarträffen. Återkommer om 

program. 

 

72. Honungskurs 

Honungskurs 2014, är inbokad hos Kennert Karlsson, lördag 12 juli i hans lokaler i Björkedal 

Veramåla. Diskuterades alternativa programpunkter som inslag i programmet. Bl.a 

diskuterades "'Varroan som skadegörare" - Bilder i garaget arrangeras. 

Tipsrunda är ett viktigt inslag utan hjälp av teknisk utrusning, typ Iphone mfl. 

 

73. Praktikplatser 

Fadderverksamheten diskuterades. Diskuteras vidare vi kommande styrelse. 

 

74. Plaketter vid Riksförbundsmötet 5-6/4. 

Hästrikets styrelse föreslår SBR:s Riksförbundsmöte att dela ut plaketter för många år av 

ideellt arbete i ledande position inom Sveriges Biodlares Riksförbund till två personer i 

Hästriket, Valter Sandberg och Kenneth Karlsson. 

Valter informerade om det förberedande arbetet kring utmärkelsen. 

 

75. Hästrikets årsmöte  

Beslöts: att årsmötet hålles den 16 november 2014 på Br. Nelsons Frö, Lokgatan, Tingsryd 

om några hinder ej föreligger. 

 



76. Övriga frågor 

a) Sponsring. Carlqvists Bil AB har betalat ut sponsring 3.000 kr/ datakanonen. 

b) Lena meddelar att distriktet betalat ut bidraget för skolinformationen 2013, 1500 kr. 

Kassabehållning på transaktionskonto är 4830,91 exkl. fasträntekonto. 

 

77. Nästa styrelse blir den 14/4 2014 kl.18.30 på SV:s lokal Tingsryd. 

 

78. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 


