Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
14.04.14 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.

79. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och
förklarade detsamma öppnat.
80. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
81. Justering
Föregående protokoll 140205 justerades.
82. Medlemsläget i Hästrikets bf.
I dagsläget är vi 95 medlemmar. 33 kvinnor och 62 män. Av de ursprungliga medlemmarna
har 6 personer lämnat föreningen.
83. Länsförbundets årsmöte 9/2, Ingelstad, reflektioner
Hästriket var representerat med fullt antal ombud. Ett bra möte. Lokalen är inte den bästa då
man får sitta lite hur som helst. En koncentration av bordsplaceringen skulle förbättra
situationen. Ingemar Wahlström, Fågelmara berättade om sin syn på "Kvalité i biodlingen"
och om förbundsstyrelsens arbete.
84. Reflektioner, kvällsträffen den 24/2 2014
Sven-Åke Nilsson, Lund berättar om "sitt sätt att odla bin och drottningar" för ca 50 av
hästrikets medlemmar. Han visade på ett fint sätt många vackra bilder på sin biodling. Mycket
lärorikt för både nybörjare och för dem som varit biodlare i flera år. Alla verkade mycket
nöjda med kvällen som avslutades med massor av lotterivinster.
85. Reflektioner, kvällsträffen den 31/3 2014
Allmän diskussionskväll med ca 40 medlemmar. Ämnen som diskuterades var bl.a
övervintring på en eller två lådor, bifor eller socker till invintringen, drivfordringens effekter,
utökning av bigården genom avläggare, m.m. Bra diskussionskväll. Stort lotteri avslutade
kvällen.
86. Distriktets vårupptakt i Grimslöv den 15/3.
Drygt 100 biodlare deltog från länets alla hörn. Bengt Nihlgård föreläste om bina och deras
påverkan av miljöfaktorer som skett i landskapet de senaste 60 åren, om varroa och
användning av gifter i jordbruket m.m.
Pasaga Ramic berättade om hur man kan nyttja bin på olika sätt. En trevlig träff som besöktes
av ett mindre antal medlemmar från Hästriket.

87. Bihälsoträff i Växjö 4/4 2014.
Preben var sjuk och kunde inte delta. Sture Käll, förbundsstyrelsen, föredrog ämnet.
Träffen motsvarade inte förväntningarna enl. deltagarna.
88. Riksförbundsmötet i Växjö 5-6/4.
Hedersutmärkelser till föreningsmänniskor inom SBR som varit aktiva under mins 25 år
delades ut till 11 personer, bl.a till Valter Sandberg och Kenneth Karlsson från Hästriket.
Valter informerade om det förberedande arbetet kring utmärkelsen.
SBR stämman tog ett 1:a beslut om nya stadgar och en andra stämma är planerad till 11/10
2014 för fastställelse av stadgarna. Beslutet innebär bl.a att förbundet kommer fortsättningsvis
att ha stämma vart annat år.
Bl.a presenterades SBR:s nya hemsida för utbildare, om kampanjen Svenska bin, och ett
projekt "Beeforever", ett spel och en app som ska ge inkomster till SBR. Projektet ska vara
klart till Almedalsveckan på Gottland i sommar.
Styrelsen omvaldes och två nya tillkom, Richard Brolin och Ingevald Holmqvist, då Rasudin
Becirbegovic och Olle Boman avgick.
Stämmodeltagarna uppmanades att utmana Hästriket på att göra avläggare.
89. Nybörjarkurs i Biodling 2014
Bigårdsbesök är inbokat den 1/5 i bl.a Bönemåla hos Thomas Karlsson, för genomgång av
avläggare och besiktning av bitillsyningsman Leif Krantz. Klippning och märkning av
drottningar visas.
Planeras ett ev. besök i Kurrebo hos Kenneth Karlsson. Ej fastställt.
90. Ekonomisk rapport
Kontot efter kommande transaktioner blir totalt 38796 kr.
91. Sigillbiodling
Peter Möller, har utbildat sig till revisor för sigillbiodling i SBR:s regi.
Diskuterades vad som ankommer en sigillbiodlare. Klas-Göran är idag sigillbiodlare och
informerade om kraven. Ärendet återkommer vid ett senare tillfälle.
92. Samköpen, Lennart Carlsson
Lennart meddelade att 25 pallar kupor m.m. är på väg från LP:s.
Beställt material hämtas så snart det kommit till Björkeryd. Lennart meddelar på mailen.
Betalning sker vid avhämtning eller efter överenskommelse.
93. Skolklasser besöker bin
Det är betydelsefullt att informera skolorna om möjligheten att besöka biodlare eller de
föreningsbigårdar som finns i kommunen. Urshult, Väckelsång och Älmeboda. Något att
jobba med inför våren eller hösten.
94. Sommarträff 14 juni
Gert Nyberg, Väckelsång, (Botahult) bjuder in till Sommarträffen. Vi gör 5 st Avläggare i en
ring med kläckfärdiga puppor, kollar på drottningar, produktionssamhällen, diskuterar bin i
allmänhet.
Tipspromenad utan tekniska hjälpmedel. Korvgrillning av bl.a vildsvinskorv.
Valter skickar ut medleminformation.

95. Honungskurs
Honungskurs 2014, är inbokad hos Kennert Karlsson, lördag 12 juli i hans lokaler i Björkedal
Veramåla. Kenneth visar hur man hanterar honung och berättar om hur man gör en ymp.
Sjukdomar och "Varroan som skadegörare" - Bilder i garaget arrangeras. Anders Berg,
Ryssby medverkar.
Tipsrunda är ett viktigt inslag utan hjälp av teknisk utrusning, typ Iphone mfl.
96. Biodlingsartikel i Magazinet
Kennerts bisamhällen på Kurrebo i mitten av april om vädret tillåter. Valter kontaktar David
Färdigh och bokar in en träff för att skapa underlag till en artikel i Magazinet för en
uppföljning av tidigare artikel om "våra bin".
97. Vinterträffar 2015.
Beslöts: att boka in träffar den 26/1, 23/2, 30/3, måndag kväll kl. 18.30.
att ta ut en kostnad om 50 kr/träff för fika och inträde.
98. Årsmöte den 16/11 2014.
Plats: Br. Nelsons Frö AB, Lokgatan, Tingsryd
Valter kontaktar Wisping med förfrågan om medverkan vid årsmötet.
99. Biets dag i Älmeboda
Biets dag föreslås Hembygdsföreningen i Älmeboda bli den 6 juli 2014. Thomas Karlsson
medverkar från Hästriket.
100. Godkänd biodlare
Hästriket föreslår länsförbundet arrangera en utbildning "godkänd biodlare" så att man får
möjlighet att lättare flytta sina bin mellan församlingarna. Att förfrågan ställs till Preben
Kristiansen om medverkan.
101. Övriga frågor
a) Larvdag
Valter kollar med medlemmarna om intresse finns för egen omlarvning i slutet av maj eller
början av juni.
b) Stig Hansson, utmaningen
SBR utmanar Hästriket på att göra avläggare 2014
c) Sandsjödagarna i slutet av maj
Kenneth Karlsson medverkar och informerar om biodlingens betydelse.
102. Nästa styrelse blir måndag den 11/8 2014 kl.18.30 på SV:s lokal Tingsryd.
78. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:
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Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande

