Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening,
2018-11-17 kl.13.00, Söderport, Tingsryd.
1. Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade de 50 närvarande medlemmarna
välkomna 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 Thomas Nolin och Lennart Carlsson
5. Godkännande av kallelsen.
Kallelsen har skickats personligen till alla medlemmar via e-post den 17/10, vilket
godkändes av årsmötet. Påminnelse skedde den 11/11 tillsammans med ny
föredragningslista. Påtalades att alla medlemmar inte får e-post som skickas ut från
ordföranden. Styrelsen får undersöka och vidta behövliga åtgärder.
6. Föredragningslistan godkändes med tillägg på övriga frågor,
Biodlarbesök av Länsveterinären.
7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida. Protokollet ansågs
därmed föredraget. Godkändes och lades till handlingarna.
8. Aktiviteter året som gått - Verksamhetsberättelse.
Valter föredrog 2018 års verksamhetsberättelse. Noteras kan att utbildningen inom
föreningen har varit intensiv under det gångna året. Nybörjarkurser, fortsättningskurs
och rationell biodling med över 50 deltagare. Honungsproduktion och avläggarbildning har nått rekordsiffror. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden och
genomfört 5 medlemsmöten, varav ett där Östra Värends biodlare var inbjudna.
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, 74 män (60%) och 48 kvinnor (40%), vilket är oförändrat
medlemstal och föreningen är fortfarande länets största avdelning. Sju medlemmar har
inte lämnat årsrapport. Honungsskörden för året 57.577 kg, vilket är 27 ton mer än
2017. Snittskörden är beräknad till 50 kg/samhälle.
Medlemmarna har gjort 1037 st avläggare, vilket är 325 fler än 2017. Totalt har
invintrats 2235 bisamhällen, vilket är en ökning med 385 mot 2017.
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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 dock med ett litet minus på 627,50 kronor, tillsammans
överförs 63 190,49 kronor till 2019 års verksamhet.
(Bilaga Resultat- & Balansräkningen till originalprotokollet.)
11. Revisionsberättelse.
Peter Möller föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna.
Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. (Bilaga Revisionsberättelsen till originalprotokollet.)
12. Beslut angående ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt: att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
13. Medlemsvärvning 2019.
Målsättningen är att starta en nybörjarcirkel för att få fler biodlare.
Sju är anmälda hittills.
Annons kommer i ”Mera Tingsryd” och bekostas av Studieförbundet Vuxenskolan.
14. Önskemål om Medlemsaktiviteter 2019.
Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 och efterfrågade
ytterligare önskemål från ombuden. Inga speciella önskemål framkom.
15. Kurser i SBR Länsförbundet 2019.
Vårupptakten kommer att hållas. Tid och plats ej klar. Någon information i övrigt
fanns inte tillgänglig. Årsmötet är 2/2 2019. Håll koll på hemsidan.
16. Träffar i Hästrikets biodlarförening 2019
Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, måndagar kl. 18.30 med början den 28
januari, 25 februari och den 25 mars aktivitet för medlemmarna.
Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd.
Den 28/1 kommer Martin Nehmann och föreläser. Vill ni veta vem han är?
Följ länken https://www.youtube.com/watch?v=pa45wkZyvns
25/2 - Korsord med Anders & Gunnel Matsson, Asarum
25/3 - Egon Andersson, Mölnlycke. Avel i biodling!
Råda Bigårdar http://www.radabigardar.se/ Vi inbjuder Östra Värends biodlare.
Sommarträffen planeras till den 15 juni hos Thomas i Bönemåla.
Sensommarmöte 14 juli blir hos Kennert & Birgitta i Björkedal, Veramåla..
Beslöts: att styrelsen får planera vidare med träffarna.
17. Länsförbundets resa 2019
Det finns inte något förslag i dagsläget.
18. Årsavgift i lokalföreningen.
Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2020
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19. Val av ordförande på 1 år för 2019.
Beslöts: att enhälligt välja om Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång
20. Val av ledamöter på 2 år, 2019 – 2020
Avsägelse förelåg från Karin Bellenby, Per Jönsson och Thomas Karlsson.
Beslöts: att omvälja Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd,
att nyvälja Thomas Nolin, Ruveboda, Linneryd
Jan (Janne) Johansson, Skillingsmåla, Urshult
Marita Bergquist, Kremlevägen 10, Karlshamn
21. Val av revisorer på 1 år (2019).
Beslut: Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd
Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd
22. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 2019.02.02, Ingelstad
SBR:s stadgar säger 1 ombud/20 medlemmar = 7 ombud x 2 i Kronoberg =14
Beslöts: som ordinarie ombud välja,
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
Ulf Svensson, Åsatorpet, Skruv
Beslöts: att som suppleanter välja
Per Jönsson, Dunshult, Urshult
Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult
Nina Claus, Söftestorp Solbacken, Väckelsång
Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd.
23. Val av Honungs bedömningskommitté för 2019.
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
24. Val av valberedning 2019
Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och
Robert Jonasson, Möckleryd, Väckelsång.
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25. Motioner fanns inga att behandla.
Valter uppmanade till att skriva motioner.
26. Länets bästa honung 2019.
Kronobergs Läns Biodlarförbund planerar för honungens och äpplets dag i september
2019 på Korrö Hantverksby. Mer om detta kommer förmodligen att föreslås från
Biodlarnas länsförbunds årsstämma 2/2 2019.
Honungs & Äpplets dag på Korrrö 2018 besökets av drygt 500 pers.
Av länets 35 inlämnade tävlingsbidrag har 24 lämnats in från Hästriket och utfallet
visar att föreningen finns med i toppen då det gäller honungskvalitén.
1:a blev Ellinor Heim, Hästrikets bf.
2:a blev Kristina Knutsson, Hästrikets bf
3:a blev Erik Brenander, Hästrikets bf.
Ellinor fick sin första inteckning i vandringspriset. Hon vann också ett presentkort för
två, med tre-rätters meny, som Korrö Restaurang sponsrade honungstävlingen med.
Priset delades ut av länsförbundets styrelseledamot, Ingvar Johansson, vid Hästrikets
årsmöte, tillsammans med det ingraverade vandringspriset. Hästriket gratulerar
vinnarna.
27. Övriga frågor.
a) 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 i så fall. Styrelsen återkommer i ärendet.
b) Thomas informerade om att en studiegrupp i ”Rationell Biodling” kommer att
börja i januari 2019. Intresserade att delta anmäler sig till detta genom att
skicka in namn och adress, samt telefonnr.
via e-post till thomas.bonemala@telia.com
c) När det gäller frågan om en Fortsättningskurs i biodling kommer styrelsen att
diskutera ärendet på kommande styrelsemöte.
d) Samköpen. Lennart Carlsson kommer att samordna inköp av kupmaterial mm.
även 2019. En beställning måste göras senast under februarimötet. Lennart
mottager beställningslistan som finns att skriva ut på Hästrikets hemsida.
Beställningssedlar kommer även att finnas för utdelning vid januarimötet.
e) Thomas sammanfattade i korta ordalag den ny bisjukdomslagen. Jordbruksverket
har beslutat revidera nuvarande bisjukdomslag och bisjukdomsförordningen när
det gäller bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster.
 Nytt är att trakékvalster inkluderas i de nya reglerna.
 Biprover tillåts som alternativ till fysisk okulär besiktning
 Församlingarna ersätts med skyddsområde och övervakningsområden
 Besiktningskrav på biodlingsmaterial som ska destrueras tas bort
 Inga tillstånd-klistermärken behövs fortsättningsvis
 Anmälan av ny bigård görs en gång, sedan bara vid ändring
 Kursen ”Godkänd biodlare” blir kvar.
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f) VSH-projekt
Janne föredrog ett VSH-projekt som han och Thomas deltar i gällande VSH bin.
Projektet är ett Leader projekt i samarbete med biodlare från Blekinge.
Thomas redovisade att den del av det nationella VSH-projektet som genomförs
under tre år. Fyra medlemmar bland Hästrikets medlemmar deltog under första
året. Under 2018 fanns det inte någon från Hästriket med. Thomas uppmanade alla
biodlare att under det kommande året testa några samhällen genom att tvätta 300
bin i k-sprit för att se om det finns kvalster i samhällena och hur tillväxten sker
under ett par månader.
Inom SBR har 124 samhällen testats under 2018. VSH projektet kommer att fortgå
även under 2019. Den 8-10/2 2019 kommer dr John Harbo till Göteborg. Han
avlade fram det första VSH-biet år 1995. En presentation som sker på engelska.
g) Hästrikets resa under det gångna året var trevligt och inspirerade till nya mål.
Styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en resa under 2019. Ett
flertal medlemmar var intresserade att följa med.
h) Tre biodlare i Hästriket har fått besök av länsveterinären gällande skötsel och
handhavande av biodlingsprodukter mm. Det framkom att handlade mycket om
bihälsa och hygien i biodlingen. Risker för kontaminering och skadedjur. Alla fick
lämna ifrån sig 2 x 500g honung som ska analyseras gällande innehållet och ev.
gifter. En skriftlig redovisning kommer att ges varje biodlare.
28. Mötets avslutning
Thomas Karlsson och Karin Bellenby fick vardera en vacker blombukett för
styrelsearbetet under de gångna åren. Per Jönsson var inte närvarande.
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
Sekreterare

……………………………………….
Valter Sandberg
Ordförande

Justeras:
…………………………………….
Thomas Nolin
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Lennart Carlsson
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