Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2018.04.16 på Börjes Rastställe.

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, Lennart Carlsson,
Thomas Karlsson, Helena Fransson.
Anmält förhinder: Lena Lernå, Karin Bellenby, Per Jönsson.

76. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
77. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg därefter till grund för sammanträdet.
78. Justering
Protokoll 17.10.02, 17.11.20 samt 18.02.05 fanns inte tillgängligt för underskrift, men var
tidigare godkända och justerade av ordföranden. Ska undertecknas vid nästa styrelse.
79. Reflektioner kvällsträffen den 26/2
Olof Laurin var mycket bra i sitt framträdande, strukturerad och klar i sin dokumentation. Han
framförde många goda och tantvärda idéer som var lätta att förstå. Han vet hur allt ska fungera och har en klar målbild. En bra kväll med många deltagande medlemmar.
80. Reflektioner kvällsträffen den 26/3
Honung & Bihusesyn presenterades och föredrogs medlemmarna av Kennert och Thomas.
Alla verkade nöjda och fick lite stöd i sin fortsatta hantering av honungens värde som livsmedel. Smaktest på honung genomfördes och var uppskattat. Bra kväll och även här många deltagande medlemmar.
81. Fortsättningskurs i biodling 2019
Den genomförda fortsättningskursen i biodling var välbesökt av deltagarna och det var klart
och tydligt framfört att det var en intressant och fördjupande genomgång av biodlingen som
fyller en viktig uppgift.
Det är mycket arbete med att planera och genomföra träffarna. För 2019 är det oklart om det
blir någon fortsättningskurs. Ärendet får återkomma.
82. Rationell Biodling 2019
Ett diskussionsforum där man hela tiden lär sig något nytt. Det är roligt att träffas och byta
erfarenheter kring biodlingen. Det finns pengar att tjäna i biodlingen om tar vara på de olika
insitamenten som det finns i biodlingen. Bra med planerade träffar så att diskussionerna kan
fördjupas och utvecklas. Välplanerade träffar. Ärendet får återkomma.
83. Bigårdsbesök för nybörjarkursen
Valter tar hem något extra samhälle till sin bigård vid Kvarnamålagården som deltagarna får
titta i vid träffen. Samtidigt kan vi presentera och visa hur en besiktning går till.
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84. Medlemsläget 180416 och Ekonomin.
116 medlemmar har betalt vid dags datum. några nya på gång. Det betyder att för närvarande
är det lika många som vid förra årsskiftet. Någon medlem saknas men bör kontaktas för fortsatt medlemskap.
Ekonomin är fortfarande god. 62.790 kr i likvida medel.
85. Hästrikets bioveraller.
Det är 8 overaller sålda till ett värde av 2.400 kronor. 5 st overaller finns hos Thomas fortsättningsvis om någon önskar låna för att kunna delta i våra studieträffar.
86. Drottningodling i Kvarnamåla
Det är 14 anmälda till kursen som genomförs med en teorikväll och två praktiska träffar i Valters bigård under våren/försommaren.
87. Samköpen
Skattlådorna och foderlådorna är på gång men kommer att levereras något senare enl. LPs.
Det är kupor till ett värde av ca 160.000 kronor. Det är viktigt att alla som beställer hämtar
och betalar så snart leveransen till Björkeryd sker.
88. Resa till Honungsgården på Bjäre.
Monica Larsson tar emot och presenterar sin biodling. Besöket varar under två timmar, mellan
kl. 10.00 – 12.00, och är bokat till fredag den 25/5 2018.
Detta är en studieresa och planen är att vidga programmet till en dagsresa. Start i Tingsryd ca
7.30 för att vara tillbaka vid 18-tiden. Drygt 20 är anmälda men det finns plats för ytterligare
några personer.
Än är inte hela dagsprogrammet klart eller till vilket pris som resan kommer att kosta totalt.
Thomas jobbar vidare med programmet vid resan.
89. Korrö 23/9 2018 Honungens och Äpplets dag
Något nytt har inte hänt sedan förra styrelsemötet.
Det är viktigt att redan nu planera för Honungens och Äpplets dag den 23/9 2018.
Ett möte med Ola på Korrö är att föredra och att Thomas håller kontakten med Ola.
Beslut: att Hästriket ordnar ett lotteri på Äpplen och Honung som säljs under dagen.
90. Sommarträff 2018 i Skillingsmåla
Sommarträffen genomförs lördagen den 9/6 hos Laila och Jan Johansson, Skillingsmåla, som
visar sin nya anläggning för honungshantering och biodling.
Planering: Vi gör 5 avläggare utifrån ett befintligt bisamhälle, vi kollar kvalster, går tipspromenad, en proffskock grillar och lagar god mat. Mycket diskussioner oss biodlare emellan.
mm. Valter håller kontakten med Janne och Laila som gärna får komma med fler idéer.
91. Biodlarträff 8 juli
Bergquists biodling i Ringamåla, är nya medlemmar och biodlare fom 2017. De inbjuder till
en sommarträff med mat och prat om biodling i Ringamålagården. Det visas en film om biodling. Möjlighet att göra avläggare diskuterades. Vi kollar kvalster genom att använda rödsprit.
Kennert håller kontakten med Bergquist.
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92. Ny Datalag
Ny datalag träder i kraft 1/5 och hantering av medlemsregistret och informationen till medlemmarna förändras. Hur och vad som gäller för oss i Hästriket är lite oklart. Valter kollar
med SBR hur vi ska förhålla oss i fortsättningen.
93. Hästrikets årsmöte 17/11
Styrelsens tidigare beslut att årsmötet genomförs lördag den 17 november 2018 kl.13-17.00
gäller men platsen ändras till Söderport.
Valter kollar med Söderport om det går att få smörgåstårta.
94. Vinterträff den 28/1 2019
Valter bokar Söderport och Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby. Ärendet återkommer.
95. Vinterträff den 25/2 2019
Valter bokar Söderport och kontaktar Egon Andersson, Göteborg, om medverkan. Vi bjuder
in Östra Värends biodlare till denna träffen. Ärendet återkommer.
96. Vinterträtt den 25/3 2019
Valter bokar Söderport. Programmet ligger öppet. Ärendet återkommer.
97. Annons om Nybörjarkurs i Biodling 2019
Kolla med nybörjarna som är med idag var de fick sin idé om att börja med biodling. Kolla
med SV om en annons till hösten/vintern.
98. Övriga frågor
a) Diskuterades lite om VSH-projektet för våren. Thomas har inte fått någon vidare info. om
fortsättningen ännu.
b) Skånsk person vill köpa ett Torp och två avläggare om det finns till salu.
99. Nästa styrelse blir den 13/8 2018 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen.
100. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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