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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2019.08.12 kl.18.30  

 

 

Närvarande: Helena Fransson, Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Lennart Carlsson, Marita 

Bergqvist, Klas-Göran Andersson, Thomas Norlin, Mats Andersson (valberedningen), 

Jan Johansson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå, 

 

105. Öppnande, 

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

rade detsamma öppnat. 

 

106. Dagordning, 

Dagordningen godkändes. 

 

107. Justering 

Protokoll 19.04.15 signerades, tidigare godkänt och justerat av ordföranden.  

 

108. Reflektioner från 15/6 i Bönemåla 

Mycket bra! 

Det är en imponerande anläggning Thomas byggt upp och förevisade för besökarna, Thomas 

höll även en förevisning i drottning odling och avläggarproduktion som uppskattandes mycket 

av besökarna. 

 

 

109. Reflektioner från 14/7 i Veramåla, 

Mycket bra! 

Imponerande upplägg som Kennert och Birgitta byggt upp i stil med ”industriell allmogebiod-

ling”. 

Anders Berg höll ett uppskattat föredrag om ”biodling förr och nu”. 

 

110. Reflektioner från Hästrikets resa till Wisping / Verninger. 

Jättebra resa, kanske till ock med den mest lärorika resa vi haft! 

Imponerande att Anders kan driva en så stor biodling så resurssnålt. 

 

111. Anmälningar matlagningskurs 

Endast 1 person har anmält sig i nuläget, Marita återkommer med ett nytt upplägg och omtag 

till oktober månad istället. 
 

 

112. Medlemsläget 

Antalet medlemmar är 125 st. och ytterligare 7 st. har anmält intresse för nybörjarkurs. 

 

 

113. Kassaläget 

Kassaläget är fortsatt tillfredställande. 
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114. 100 årsjubileum. 

Se. separat mejl om resa och anmäl er om intresse finns. 

 

115. Ordförandekonferens 6/10  

Valter och Kennert företräder föreningen på konferaensen 

 

116. Bisjukdomsreglerna i praktiken, 

Thomas föredrog bisjukdomsreglerna och i stort så är det ingen förändring mot tidigare för 

oss. 

 

117. Samköpen, 

Samköpen fungerar väl och Lennart fortsätter ytterligare 1 år som depåchef. 

 

118. Honungstävlingen 22/9 Korrö avstämning 

Hästriket ska hålla ett föredrag om biodling, ” En resa i biets värld” (Janne håller föredraget), i 

övrigt är resten som planerat. 

 

119. Inlämning av tävlingsbidrag till länets bästa honung. 

Tävlingsbidraget ska lämnas till Valter senast 5/9 tillsammans med ifyllt honungsbedöm-

ningskort och bihusesyn. 

 

120. Årsmöte 17/11 kl.13,00 – 17,00 på Bygdegården i Rävemåla. 

Samtliga styrelseledarmöte tar fram förslag på punkter inför årsmötet. 

Inträde 50 kr. 

 

121. Honungsbedömning eftersläntrare 

Lämnas in på årsmötet tillsammans med ifyllt honungsbedömningskort och bihusesyn. 

 

122. Kurser utöver nybörjarkurs i vinter 

Valter håller nybörjarkursen och varje styrelseledamot ska medverka vid minst 1 tillfälle. 

Beroende på om Thomas är beredd på att driva rationellbiodling kör vi även i år. 

Om intresse finns så kör vi fortsättningskurs med samma upplägg även i år. 

Drottning odlingskurs körs med nytt upplägg om intresse finns. 

 

123. Vinterträff 27/1 

Föredragshållare: Martin Nehman 

 

124. Vinterträff 24/2 

Föredragshållare: Erik Österlund 

 

125, Vinterträff 30/3 

Föredragshållare: ej klart 

 

126. Sommarträff  

Datum och plats ej klart 

 

127. Juliträff 

Datum och plats ej klart 
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128. Annons nybörjarkurs 

Valter undersöker kostnad för annons i Tingsryds allehanda 

 

129. Övriga frågor 

Kennert har fått information om biodlarmaterial som bortskänkes, vid intresse kontakta      

honom, se separat mejl från Valter. 

 

130. Valberedningen 

Mats Andersson gav en nulägesrapport om valberedningens arbete inför årsmötet. 

 

131. Nästa möte, 

30/9 kl. 18.30 

 

132. Mötets avslutning, 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Jan Johansson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    Ordförande 
 


