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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2017.02.06 kl.18.30 SV-Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Lena Lernå, Klas-Göran Andersson, Helena 

Fransson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Lennart Carlsson, Per Jönsson. 

 

 

51. Öppnande 

Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förkla-

rade detsamma öppnat. 

 

52. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

53. Justering 

Föregående protokoll fanns inte tillgängligt och kommer att justeras vid nästkommande sty-

relsemöte. 

 

54. Reflektioner, Kvällsträffen den 30/1 2017    

”Vad biodlare tror och bina (inte) gör!” var temat på Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby, 

engagerad föreläsning vid kvällsträffen då 65 personer deltog.  

 

Östra Värend biodlarförening var inbjuden och deltog med dryga tiotalet medlemmar. 

Nehmann talade bl.a om ”myter i biodlingen”! Hur ser man om bina drabbats av Nosema, om 

de är viselösa och att en ungdrottning kan para sig med över 100 drönare. Om genetisk mång-

fald och om bisamhällets arv- och prestationer. Hur drottningens parningsflygning och sär-

skilda drönarplatser mm. Som vanligt mycket bra information men med mycket siffror. Ny-

börjare kanske hade lite svårt att förstå de olika sambanden.  

Nehmann har mycket att ge och är välkommen tillbaka på ett medlemsmöte med Hästrikets 

biodlare även nästa år. 

 

55. Reflektioner från årsmötet med Länsförbundet 

Ett bra årsmöte med mycket folk, god mat och fin stämning. Placeringen av bord och sittplat-

ser är fortfarande inte den bästa lösningen. Lite strul med bildvisningen.  

Ordförande Karin Persson och kassör Monica R Aspegren hade avsagt sig omval. Till ny ord-

förande valdes Leif Olofsson, Älmhult för 1 år. Nya ledamöter blev Björn Strand, Ljungby 

och Kennerth Svensson, Vislanda.  

Valberedningen fick ny sammankallande, Torbjörn S Eriksson, Agunnaryd och ny ledamot 

blev Monica R Aspegren i övrigt omval på övriga i styrelse och valberedning. 

Noteras att det är ett par biodlarföreningar som inte får ihop en styrelse och därför vill gå 

samman med anna förening. 

Efter lunchen informerade Rickard Johansson, Lyckeby om VSH-bin, vilket kommer att in-

formeras om i en medlemsinformation. Vill du redan nu få mer information följ då länken 

http://vshbin.se/   

 

 

http://vshbin.se/
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56. Kvällsträffen den 27/2 2017 

Kenneth Karlsson och Lena Lernå tar fram några frågor att diskutera vid mötet. Avsmakning 

av olika sorters utländsk honung. Grupp-bikupediskussion, (brainstorming) ang. olika aktivi-

teter den 24/9 2017 på Honungen & Äpplets dag, Korrö!  

Som vanligt trevlig gemenskap, god fika och stort lotteri! 

 

57. Kvällsträffen den 27/3 2017 

Allt bokat och klart med Bo-Göran Nilsson, Bisysslan i Västra Karaby, Dösjöbro. Han berät-

tar om ”sin honungs struktur, smak och kvalité.” Ev. provsmakning av sorthonung. Bisysslan 

visar en kalender över olika dragväxter och dess nektar- och pollenvärde. 

http://alltombiodling.se/bivaxter/  

    

58. Nybörjarkurserna 2017 

I dag deltar 24 personer i två studiecirklar, varav 20 är nybörjare inom biodlingen.  

Vikarier/bisittare är Kennert Karlsson på tisdagscirkeln och Thomas Karlsson på söndagscir-

keln, vilket är nytt för detta året. Mötesplats är Kvarnamålagården. 

Gröngölingar Korrö 4-5/3 2017 

Kursen kommer att genomföras då det idag är 11 personer anmälda. Utbildningen sker i sam-

arbete med Korrö Restaurang, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf.  

Valter Sandberg och Thomas Karlsson håller i kursen. 

 

59. Medlemsläget 6/2 2017 

Enligt medlemslistan är det idag totalt 114 personer som betalt sin medlemsavgift för 2017. 

Detta är en positiv trend för Hästrikets bf. som därmed ökar sitt medlemstal i jämförelse med 

2016. 

 

60. Drottningodlingskurs våren 2017 

Kursen planeras starta onsdag den 8 februari med tre kvällar teori och sedan två tillfällen 

praktik. Ett 10-tal av Hästrikets medlemmar har anmält sig till kursen. 

 

61. Fortsättningskurs Rationell Biodling 

Ett 15-tal intresserade är anmälda till studiecirkeln kring temat "Rationell Biodling". Starten 

skedde måndag den 23 januari 2017 och vi kommer att träffas 5-7 kvällar. 

 

62. Sommarträff 2017 

Sommarträffen planeras lördagen den 10/6. Platsen bokad till Ruveboda, Thomas Nolin. 

Planering: Vi gör avläggare, kollar kvalster, går tipspromenad, grillar och har allmänt socialt 

bi-prat, biodlare emellan. mm.  

Rickard Johansson, Lyckeby, är tillfrågad om medverkan för att berätta om VSH-projektet. 

 

63. Grillkväll 9 juli 

Tanken är att detta återigen ska genomföras i Väckelsång, Rosenbäck, Laolim & Nyberg.  

Julimötet är bokat och vi gör några avläggare i utbildningssyfte, äter god Thai-mat och ev. går 

en tipspromenad tillsammans.  

 

64. Korrö 24/9 2017 

Diskutera idéer vid medlemsmötet den 27/2. Bikupediskussioner-Brainstorming! 

http://alltombiodling.se/bivaxter/
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65.  Länsförbundets upptaktsträff 18/3 

Vårupptakt den 18/3 ska genomföras på Föreningsgården i Grimslöv. Föredragshållare bl.a 

Monica Larsson, Honungsgården på Bjäre.  

Efter många år som hobbybiodlare tog vi steget till att öppna företag och utöka antalet bisam-

hällen. Monica har gått en två års YH utbildning och tog Gesällbrev inom biodlingsyrket i 

november 2011. Hennes biodlingsintresse började i tonåren och har följt med genom hela 

livet fram till i dag. Företaget drivs av Monica och Lars Larsson. 

 

66. Hembygdsgården Rävemåla 2/7 

Planerades ett möte om bin & biodling i samarbete med Älmeboda Hembygdsförening den 

2/7 kl.14-17. Bildspel 13.30 och 15.00, honung och frågor kring biodling. Thomas håller kon-

takten med Hembygdsföreningen, Roger Söderling. 

 

67. Honungsbedömning för medlemmar 

Medlemmar som önskar få sin honung bedömd för att kunna köpa SBR:s etiketter 2018 och 

inte fått sin honung bedömd på annat sätt tidigare får lämna in sin burk i samband med årsmö-

tet och får senare sin honung bedömd av kommittén. Kennert tar i så fall emot vid årsmötet. 

 

68. Länsförbundet Kvalité-Hälsa 

Under 2017 planeras att samla ansvariga i avdelningarna till träffar i ämnet. Frågan återkom-

mer. 

 

69. Hästrikets årsmöte 2017 

Årsmötet ska hållas den 11 november kl. 13.00 – 17.00 ca. Diskuterades olika alternativ för 

genomförandet av årsmötet 2017. 

Platsen, lokalen och pris på förtäring diskuterades. Styrelsen var enig om att förra åtets lokal, 

Korrö loge, var helt perfekt för arrangemanget och att smörgåstårtan var väl tilltagen, samt att 

totalpriset var helt ok. 

Thomas fick i uppdrag att kontakta Ola Abrahamsson, Korrö Restaurang för en offert! 

 

70. Begäran om sammanslagning 

Ordföranden informerade om att Alvesta biodlarförening vill gå samman med Vislanda bf. 

Föreningssammanslagning diskuteras.  

Ytterligare två föreningar i Älmhults församling vill göra en sammanslagning. 

 

71. Övriga frågor 

a) Diskuterades Logotype till Hästrikets biodlarförening. 

- Uppdrogs åt Thomas Karlsson att undersöka kostnaderna för framtagande av ett förslag till 

logotype utifrån diskussionen. 

 

b) Ekonomisk rapport 

- Lena Lernå föredrog en ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är god. Lena föreslog att 

hon skulle få i uppdrag att undersöka förutsättningar för ett ”spax-konto” på 3 år! 

Lena återkommer till styrelsen med förslag. 

 

c) Valter kommer att ha en företagsinformation kring biodling för ICA Hovshaga i vår. Före-

ningen kommer att debitera företaget 500 kr för medverkan. 
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d) Projekt VSH 

- ”Varroa Sensitive Hygiene” Rickard Johansson, Lyckeby, projektsamordnare. 

Ansvarig samordnare för Hästrikets biodlare blir Thomas Karlsson, vilket anmäls till SBR:s 

ansvarige enl. ovan. http://vshbin.se/   

 

e) Föreningsinbjudan 

- Någon ny ”grannföreningsinbjudan” sker inte mer i år utan får avvakta till kommande år. 

 

72. Nästa styrelse blir den 17/4 2017 kl.18.30 i Tingsryd.  

Valter återkommer med kallelsen. 

 

73. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

http://vshbin.se/

