Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2019.04.15 kl.18.30

Närvarande: Helena Fransson, Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Lennart Carlsson,
Jan Johansson.
Anmält förhinder: Lena Lernå, Marita Bergqvist, Klas-Göran Andersson, Thomas Norlin.
76. Öppnande,
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
77. Dagordning,
Dagordningen godkändes.
78. Justering
Protokoll 19.02.04 signerades, tidigare godkänt och justerat av ordföranden.
79. Reflektioner från 25/2 Familjen Mattsson samt Alf Delfin,
Det blev ett spännande och kul inslag med ett korsord för biodlare där 6 lyckliga vinnare vann
varsin parad drottning.
Alf höll en presentation kring en webbaserad lösning för att hålla löpande koll på sitt biodlarföretagande.
80. Reflektioner från 25/3 Thomas Henriksson,
Det blev en riktigt bra och uppskattad presentation, imponerande att Thomas lyckades att
hålla en presentation med stor inlevelse trotts att han var sjuk.
Han lever idag på sin drottning odling och honungsproduktion från 70 samhällen.
Intressant att han funnit en lösning för in-vintringen som resulterat i närmare 0 % i vinterdödlighet.
81. Tankar efter ”fortsättningskursen 2019”,
Starten har varit riktigt bra med uppskattade besök hos Norlin och Karin & Klas-Görans biodling, nu ser vi fram emot dom 4 kommande träffarna.
82. Tankar efter ”Rationell biodling 2019”,
Kursen har liksom förra året varit mycket uppskattad av deltagarna och Thomas leder kursen
på ett inspirerande och föredömligt sätt.

83. Nybörjarkurs i Biodling, Bigårdsbesök,
Nybörjarkursen går nu in i sitt slutskede och nästa del blir bigårdsbesök hos
Valter i Kvarnamåla.
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84. Medlems och kassaläget,
Antalet medlemmar i föreningen är 125 st. i nuläget och positivt är att andelen kvinnor ökar i
föreningen. Kassaläget är fortsatt tillfredställande.
85. Samköpen,
Det går trögt med att hämta inköpt material hos Lennart, vi uppmanar samtliga som har
material att hämta hos Lennart att snarast gör det.
86. Drottningodlingskurs i maj 2019,
Valter håller i kursen som vid 1 teoretiskt och 2 praktiska tillfällen genomförs i bigård under
maj månad. Valter går igenom den viktigaste teorin inom drottning odlingen samt som den
praktiska delen med omlarvning och iordningställande av amningssamhällen.
Plats för kursen är Kvarnamåla.
87. Reflektioner från 16/3 Alvesta,
Riktigt bra dag med inspirerande talare kring drottning odling och avelsarbete.
88. Reflektioner från 6/4 Alvesta,
Vårupptaktsmötet blev ett välbesökt och uppskattat möte där talarna engagerade mötesdeltagarna på ett bra sätt både inom Bee scaning, fribiodling och alternativa affärsmodeller.
89. VSH projektet,
Årsmöte den 29 april, dock kommer både Thomas och Janne att avsluta sitt
engagemang i projektet.
90. Resa till Anders Wisping och Verninger på Öland,
Datum är den 18/5 med avresa från Tingsryd kl.07.30 och hemkomst ca. 18.00
20 st. anmälda så här långt.
91. Korrö 22/9 2019 Honungens och Äpplets dag,
Det är viktigt att redan nu planera för ”Honungens och Äpplets dag” den 22 september 2019
(osäkerhet finns kring datumet).
Hästriket säljer nyslungad och sorthonung under tälttak.
Ola på Korrö efterfrågar fler ”knallar” och det kom fram några förslag på styrelsemötet som
hanteras.
Thomas ansvarar för tält m.m.
Kennert ansvarar för honungsförsäljning och stämmer av med Ann-Louise Fransson om intresse finns för att säja salvor m.m.
92. 100 års firandet,
Vi avvaktar besked från förbundet.
93. Sommarträff 15 juni 2019,
Sommarträffen genomförs lördagen den 15/6 hos Thomas Karlsson, Bönemåla.
Planering: Vi gör avläggare, kollar kvalster, tittar på Thomas nya slungrum samt allmänt socialt bi-prat, biodlare emellan. mm.
Tipspromenad samt korvgrillning.
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94. Biodlarträff 14 juli,
Kennert Karlsson, Temat för biodlarträffen är ”Biodling förr och nu” där Anders Berg håller
föredrag och visar teknik och metoder inom biodling förr och nu, tipspromenad, avläggare
samt allmänt socialt bi-prat, biodlare emellan. mm.
95. Matlagningskväll med honung i recepten,
Datumet för första träffen är satt till 13 september, antalet deltagare är
satt till max 10 personer.
Anmälan sker via sms till Marita tel. 073-3884681
96. Årsmötet 16/11, kl. 13.00 – 17.00,
Plats: Bygdegården i Rävemåla
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt aktuella spörsmål.
97. Vinterträff 27/1 2020,
Talare: Martin Nehman
98. Vinterträff 24/2,
Talare: Egon Andersson
99. Vinterträff 30/3,
Talare: Ej klart.
100. Annons om nybörjarkurs,
Beslut togs om att annonsera om nybörjarkurs.
101. Värvarprojekt,
Valter undersöker om ”Med mera” är intresserade av artikel.
102. Övriga frågor,
Kennert tog upp frågan om vi kan nominera föreningen till miljöpriset.
103. Nästa styrelse blir den 12/8 2019 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer med kallelsen.
104. Mötets avslutning,
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Johansson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
Ordförande

3

