
   Bönemåla 22.05.10 

 

Hej alla medlemmar och biodlare i Hästriket! 

 

Utdrag ur styrelsens protokoll 25/4. 

   

Utbildning 

Drottningodlingskurs är planerad att starta tisdag den 17/5 och där finns platser kvar. 

Är du intresserad av att delta så anmäl ditt intresse till undertecknad snarast. 

 

Sommarmöte, Pingstdagen 5/6 

Uppdatering av medlemsmötet hos Synnöve & Ola Sjösten, Sandsbo, Väckelsång. (På 

gränsen till Uråsa.) 

Dagplanering; Gör 5 avläggare av 1 samhälle. Ola grillar korv, Tipspromenad, Lotteri.  

Inträde 100 kr inkl. 60 kr + 40 kr lott. Ev. övrig lottförsäljning. 

 

Honungsbedömningskomittén - sammankallande 

Efter samråd med kommitténs valda ledamöter beslutar styrelsen utse Kennert Karlsson, 

Björkedal Veramåla, Tingsryd till sammankallande och ansvarig för honungsbedömningen. 

 

Studiebesök – Älghults Biodlarmuseum 

Diskuterades studiebesök i Biodlarmuseét i Älghult med tillkommande aktivitet.  

Lördag 30/7 ca 8.00-18.00. Tomas Lund får fortsatt förtroende att jobba vidare utifrån 

nämnda datum. Ev. tillkommer ett besök hos Göran Berg i Eksjö. Tomas gör ett förslag som 

skickas ut till styrelsen för godkännande. Inbjudan skickas sedan till medlemmarna i 

föreningen. 

Vidare information om besöket meddelas framöver och inbjudan kommer så boka dagen. 

 

Temakvällar - bigårdsbesök 

Från styrelsens sida har vi tankar om praktiska bigårdsbesök några kvällar under 

försommaren. Vi tittar i några samhällen och talar om det vi ser under besöket sedan fikar vi 

av medhavd förplägnad och fortsätter diskutera. 

Vi vill gärna att ni medlemmar som vill delta anmäler detta! Skriv snarast till undertecknad 

och meddela ert intresse. 

 

Bigårdsskyltar 

Bigårdsskyltar är beställda och kostar idag 110 kr/st inkl. moms. Man skriver själv sitt namn 

med vattenfast tusch. Har du inte beställt så gör det då vi har beställt en liten överupplaga. 

 

Yngelröta  

Bihälsoansvarig och bitillsynare Thomas Nolin meddelar att det upptäckts amerikansk 

yngelröta inom kommunen i Hästriket. Berörd biodlare har själv upptäckt sjukan och 

samhället är destruerat. Biprover kommer att tas på bisamhällen i området. Uppföljning kan 

göras på jordbruksverkets hemsida. 

 



Testserie - Bisamhällen 

Anders efterfrågar intresse att hjälpa till med att ta hand om en testserie av 18 bisamhällen. 

Kontakta Anders för vidare information. 

 

Årsmötet – tid och plats. 

Beslutas att Kennert Karlsson kontaktar Tingsryds Resort, Mårslycke om möjligheten att vara 

där. Start kl. 13.00 den 19/11. 

 

Sockerbeställning 

Lennart Carlsson, Björkeryd meddelar att det är problem med sockerleveranserna denna 

sommar och att han inte kan ta emot någon beställning av socker för invintringen. 

Planera ert sockerinköp efter detta meddelande och beställ via affärer m.fl. 

Kontakta undertecknad om du inte får tag i socker så får vi se om det kan lösas då jag har 

några säckar till övers. (25 kg/säck)  

 

Nästa styrelse 

Nästa styrelsemöte hålls den 12/9 -22 kl.18.00 på SV Tingsryd 

 

Thomas i Bönemåla 

Ordförande, 070-6761101 
 


