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Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2017-11-11 kl.13.00, Korrö Hantverksby, logen. 

 

 

1. Årsmötets öppnande. 

Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

2. Val av mötesordförande. 

Till att leda dagens årsmötesförhandlingar valdes Valter Sandberg. 

 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Thomas Karlsson 

 

4. Val av protokolljusterare. 

Till protokolljusterare valdes Lennart Carlsson och Thomas Nolin 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

Kallelsen har skickats personligen till alla medlemmar via e-post den 6/10, vilket 

godkändes av årsmötet. Påminnelse skedde den 1/11. 

 

6. Föredragningslistan godkändes efter det att punkt 21 strukits, och tillägg på övriga 

frågor, Reseersättning till kurser. 

 

7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida, samt var utsänt via e-

post av sekreteraren den 8/11 och ansågs därmed föredraget. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått - Verksamhetsberättelse. 

Valter föredrog 2017 års verksamhetsberättelse. Styrelsen har haft 5 protokollförda 

sammanträden.  

Noterades att det vid årets slut inte finns något noterat utbrott av Amerikansk 

Yngelröta inom föreningen, men att det under sommaren varit utbrott i två bigårdar, 

en i Väckelsång och en i Östra Älmeboda, inom föreningens verksamhetsområde så 

bekämpningen har varit framgångsrik.  

Föredragningen som helhet godkändes och lades till handlingarna.  

(Bilaga 1-Verksamhetsberättelsen till originalprotokollet.) 

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att Hästrikets bf består av 

122 medlemmar, 77 män (63%) och 45 kvinnor (37%), vilket är en ökning med 14 och 

föreningen är fortfarande länets största avdelning. Sex medlemmar har inte lämnat 

årsrapport. Honungsskörden för året 30 446 kg, vilket är 17 ton mindre än 2016. 

Medlemmarna har gjort 712 st avläggare, vilket är 72 fler än 2016. Totalt har 

invintrats 1850 bisamhällen, vilket är en ökning med 132 mot 2016 (1718 st). 
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10. Bokslut. 

Kassör Lena Lernå föredrog resultat- och balansräkningen och det ekonomiska läget i 

föreningen, vilket sammanfattas som "mycket gott"! 

Resultatredovisningen slutar på 11 999,50 kronor, tillsammans överförs 63 817,99 

kronor till 2018 års verksamhet. 

 

11. Revisionsberättelse. 

Peter Möller föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna. 

Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. (Bilaga Revisionsberättelsen till originalprotokollet.) 

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att lämna styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

 

13. Medlemsvärvning 2018. 

Målsättningen är att starta en nybörjarcirkel för att få fler biodlare. Varje deltagare 

som idag inte är medlem får betala ca 500 kr i deltagaravgift, vilka används för att bl.a 

betala första årets medlemskap (445 kr) i SBR/biodlarföreningen, samt tillkommande 

kostnad för studielitteratur.  

Dessutom planeras en 2-dagars kurs, 3-4/3 2018 för nybörjare ”Gröngölingar” 

tillsammans med Korrö Vandrarhem, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf. 

 

14. Medlemsaktiviteter 2018. 

Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017. Tre vinterträffar, 

sommarträff och en grillkväll i juli. 

Inga speciella önskemål i övrigt framkom. 

      

15. Kurser i SBR Länsförbundet 2018. 

Vårupptakten kommer att hållas. Tid och plats ej klar. Någon information i övrigt 

fanns inte tillgänglig. Årsmötet är 4/2 2018. Håll koll på hemsidan. 

 

16. Träffar i Hästrikets biodlareförening. 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, måndagar kl. 18.30 med början den 29 

januari, 26 februari och den 26 mars aktivitet för medlemmarna.  

Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Den 29/1 kommer Martin Nehrman och föreläser. Träffen den 26/2 kommer Olof 

Laurin. 27/3 kommer att handla om honung och honungshantering. 

Sommarträffen planeras till den 9 juni hos Laila o Janne i Skillingsmåla. 

Grillträffen blir förmodligen i Blekinge den 8 juli hos Bergqvist.  

Beslöts: att styrelsen får planera vidare med kvällsträffarna. 

      

17. Länsförbundets resa 2018 

Det finns inte något förslag i dagsläget. 

Det diskuterades att Hästrikets medlemmar ordnar en egen resa till Monica Larsson 

och hennes biodling ” Honungsgården på Bjäre”. Thomas föreslog att intresserade 

medlemmar anmäler intresse om att följa med som deltagare så undersöker han vilka 

möjligheter som finns och kostnaden för det hela. 
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18. Årsavgift i lokalföreningen. 

Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2019 

 

19. Val av ordförande på 1 år för 2018. 

Beslöts: att enhälligt välja om Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

 

20. Val av ledamöter på 2 år, 2018 - 2019. 

Beslöts: att omvälja Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd,  
Lena Lernå, Gåvetorp, Alvesta  
Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult 

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd 

 

21. Val av ledamöter på 1 år, punkten struken på föredragningslistan. 

 

22. Val av revisorer på 1 år (2018). 

Beslut: Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd 

 

23. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 2018.02.04, Ingelstad 

Beslöts: som ordinarie ombud välja, (1 ombud/påbörjat 10-tal medlemmar)  

Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, 

Stig Magnell, Opalvägen, Växjö, 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult,  

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd,  

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd,  

Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult. 

Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

Kenneth Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

Robert Jonasson, Möckleryd Kvarnamåla, Väckelsång 

Thomas Nolin, Ruveboda, Linneryd 

Jan Johansson, Skillingsmåla, Urshult 

Ellinor Heim, Norratorp, Linneryd 

 

Beslöts: att som suppleanter välja  

Ulf Svensson, Åsatorpet, Skruv,  

Per Jönsson, Dunshult, Urshult,  

Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult,   

Nina Claus, Söftestorp Solbacken, Väckelsång 

 

Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd. 

 

24. Val av Honungs bedömningskommitté för 2018. 

Beslöts: att omvälja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Wanarat Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 
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25. Val av valberedning. 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och 

Robert Jonasson, Möckleryd, Väckelsång. 

 

26. Motioner fanns inga att behandla. 

Valter uppmanade till att skriva motioner. 

 

27. Länets bästa honung 2018. 

Kronobergs Läns Biodlarförbund planerar för honungens och äpplets dag till den 23 

september 2018 på Korrö Hantverksby.   

Honungstävlingen 2017. Av länets 32 inlämnade tävlingsbidrag har 21 lämnats in från 

Hästriket och utfallet visar att föreningen finns med i toppen då det gäller 

honungskvaliten. 

1:a blev Per Henriksson, Hästrikets bf. 

2:a blev Hardy Fransson, Växjöortens bf 

3:a blev Ingvar Johansson, Hästrikets bf. 

Per fick första inteckningen i det nyinstiftade vandringspriset. Han vann också ett 

presentkort för två, med tre-rätters meny, som Korrö Restaurang sponsrade 

honungstävlingen med. Det priset kommer att delas ut vid ett tillfälle då Per är 

närvarande. 

 

28. Övriga frågor. 

 

a) VSH-projekt 

Thomas redovisade den del av projektet som genomförts ibland Hästrikets 

medlemmar. Det är fyra medlemmar som deltagit och det är tre av dessa som 

kommer att ingå i den fortsatta undersökningen 2018 då dessa samhällen visat att 

de innehåller väldigt lite varroa eller rättare sagt inga alls. Ur dessa samhällen kan 

det hända att odling av drottningar sker. 

VSH projektet kommer att fortgå ytterligare ett par år minst. 

 

b) Drottningodling är en viktig del i biodlingen. Valter tog upp frågan om det fanns 

intresse för en sådan. Tanken är att göra den praktiska delen vid några tillfällen i 

maj månad med Valter som ledare. Intresse fanns bland medlemmarna. Ett utskick 

och möjlighet att anmäla sitt deltagande kommer att ske i vår. 

 

c) Thomas informerade om att en fortsättningskurs ”Rationell Biodling” kommer att 

börja i januari 2018. Ett utskick och möjlighet att anmäla sitt deltagande kommer 

att göras. Intresserade att delta kan anmäla sig till detta genom att  

skicka in en anmälan om önskemål att delta till thomas.bonemala@telia.com  

Dessutom finns det möjlighet att anmäla om man önskar gå en fortsättningskurs i 

biodling under mer strikta former. Även här finns det möjlighet att anmäla sitt 

intresse för start efter årsskiftet. 

 

d) Samköpen. Lennart Carlsson kommer att samordna inköp av kupmaterial mm. 

även 2018. En beställning måste göras senast under februarimötet. Lennart 

mottager beställningslistan som finns att skriva ut på Hästrikets hemsida.  

 

mailto:thomas.bonemala@telia.com
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e) Svärmande bin. Janne och Valter kom till en av sensommarens bigårdar och fick 

uppleva ett skådespel när ett samhälle bestämt sig för att ”svärma”. Detta filmades 

och årsmötet fick se och uppleva detta på vita duken. Tack för visningen. 

 

f) Janne har gjort en kalkyl över vad som erfordras för att man som biodlare ska få 

ett biodlingsföretagande med en ekonomi som ger absolut bästa utfall.  

Tre punkter är grunden för detta:  

1. Kunskap om biodling,  

2. Kunskap om biodling,  

3. Kunskap om biodling.  

Den ekonomiska redovisningen hamnar inte i protokollet men intresserad medlem 

kan kontakta Janne för djupare genomgång i uträkningen, vilken var mycket 

spännande och intressant.  

Något vi kommer att diskutera vidare kring vid någon av träffarna i Rationell 

Biodling under vintern. 

 

g) Reseersättning 

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 

berättigar till reseersättning inom Hästriket.  

 

 

29. Mötets avslutning 

Valter tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Han inbjöd alla 

att äta Korrös fantastiskt goda smörgåstårta och att delta i utlottning av det enorma 

vinstbordet.  

Följ föreningen på Hemsidan www.hastriketsbiodlare.se   

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 ……………………………………. ………………………………………. 

Thomas Karlsson  Valter Sandberg 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

    

Justeras: 

 ……………………………………. ………………………………………. 

Lennart Carlsson  Thomas Nolin 

  

 

http://www.hastriketsbiodlare.se/

