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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2016.02.15kl.18.30 Börjes Rastställe, Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Klas-Göran Andersson, Per Jönsson, Helena Fransson, Lennart 

Carlsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Kennert Karlsson, Lena Lernå. 

 

 

49. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

50. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

51. Justering 

Föregående protokoll, 151018, 151122, 151123, justerades av ordföranden.  

 

52. Reflektioner från 25/1, Martin Nehmann, Ljungby 

Att bina dansar ”ringdans” när maten finns i närheten och ”vippdans” som alltid visar nuläge i 

matens riktning, längd till födokällan, mm.  

En omflyttning i yngelrummet försenar binas planering med ett dygn. 

Olika bistammar gör olika arbete i kupan. Arvet, generna, avgör hur mycket pollen, propolis, 

vatten eller nektar som bina samlar in i kupan, vilket betyder att drönarna har betydelse för 

arvet. Detta och mycket mer fick vi ta del av. 

Alla var mycket nöja över en välplanerad föreläsning om hur bina kommunicerar med 

varandra i kupan för att allt ska fungera så effektivt som möjligt. 

Martin bokades samtidigt till föreläsning vintern 2017. 

 

53. Reflektioner, Länsförbundets årsmöte 7/2 2016. 

Ingelstads lantbruksskola var bokad för Kronobergs Biodlarförbunds årsmöte. Väl genomfört 

årsmöte. Lokalen är inte den bästa då man får sitta utspritt i lokalen. Internetanslutningen fun-

kade dåligt i starten. Maten var bra och god. Hästriket representerades av 11 ombud. 

 

54. Kvällsträffen den 29/2 2016 

Det är klart med Preben Kristiansen, bihälsokonsulent på SBR, att bl.a tala om Amerikansk 

Yngelröta, samt Varroa.  

Frågeställningar har skickats till Preben som han lovar att ge svar på under kvällen.  

Thomas kollar med Preben vilka kostnader föreningen har för hans medverkan. Ingår föreläs-

ningen i hans tjänst tar Valter fram en ”ICA-kasse med diverse nyttigheter” som tack! 

 

55. Kvällsträffen den 28/3 2016, Annandag påsk 

Kennert har bokat in Eric Håkansson, Urshult, att tala om olika biväxter, bildvisning mm. så 

allt är klart inför kvällen.  

Valter skickar inbjudan till alla medlemmar som vanligt. 

 

 



2 

 

56. Nybörjarkurs i Biodling  

Nybörjarkurserna är igång. En grupp på söndagar och en grupp tisdag/onsdag kväll. Totalt 21 

pers. varav 15 är helt nytillkommande biodlare. Valter håller i grupperna. 

 

57. Medlemsläget 

Enligt SBR:s register ska vi vara 106 medlemmar i dagsläget, vilket då skulle vara en ökning 

med sex medlemmar sedan årsmötet. 

 

58. Drottningodlingskurs våren 2016 

Även här har intresset varit så stort att det blev två grupper. Totalt 21 deltagare. Tanken är tre 

tillfällen med teori och sedan ett par tillfällen med praktik. Två teoritillfällen är genomförda. 

Valter är ledare även här. 

 

59. Fortsättningskurs Rationell Biodling 

16 personer har visat intresse för "Rationell Biodling". Starten var den 11 januari och är pla-

nerad till 3 – 4 kvällar. Thomas håller i planeringen. Börjes Rastställe är inbokat. 

 

60. Visningskupa i Tingsryd 

Ärendet bordlades då Kennert inte var närvarande. 

 

61. Sommarträff 2016 

Sommarträffen blir lördagen den 11/6 kl. 13.00 hos Henrik Runbert, Bergunda Vidaberg, 

Växjö, 2016.  

Vi gör avläggare, kollar kvalster, går tipspromenad, grillar och har allmänt socialt bi-prat 

biodlare emellan. Klas-Göran har kontakten med Henrik. Valter får stämma av lite närmare 

aktuellt datum. 

 

62. Grillkväll i juli 

Tanken var att detta ska genomföras i Väckelsång 10 el. 11/7. Frågan kunde inte avgöras utan 

återkommer även vid nästa styrelse. 

 

63. ”Beecome 11-13/3”  

Det blir ingen organiserad resa från Hästriket. Däremot kommer enskilda medlemmar att be-

söka arrangemanget någon av dagarna. 

 

64. Honungstävlingen 2016 

Kennert tog kontakt Ulf Fransson, som är ansvarig för tävlingen 2016 och planerar in en ge-

mensam träff på Malva Gård, (Karatorp, Urshult) för att titta och diskutera olika alternativ. 

Detta sker under våren. 

Helena följer upp frågan i distriktets styrelse. 

 

65. Cirkelledarutbildning 9/4 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har länsförbundet en cirkelledarutbildning 

den 9 april i Växjö. 

Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Thomas Karlsson anmäles till kursen. 

 

66.  Honungskurs 

Diskuterades behovet av en honungskurs ”Gör din egen honung”. 

Vi planerar för en kurs i september. 
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67. Honungsbedömningen 2016 

Honungsbedömningen ska också innehålla en mätning av vattenhalten för att man ska få en 

fullständig bedömning. Detta innebär att det kommer att ta längre tid att bedöma honungen.  

Vi gör i år så att vi uppmanar alla medlemmar att lämna in sin honung, två burkar, till tävling-

en ”Kronobergs läns bästa honung” för att få den bedömd och kan då beställa etiketter från 

SBR. De som inte vill detta ska lämna in sin honung i början av september till honungskom-

mittén för att få den korrekt bedömd. 

 

68. Årsmöte 2016 

Vi planerar för att hålla årsmöte lördag den 12 november kl.13.00. Plats Söderport, Tingsryd 

Valter bokar lokalen. 

 

69. Varroakurs 

Diskuterades behovet av en kurs för att lära mer om hur vi behandlar mot varroa. 

Beslöts: att uppdra åt Preben Kristiansen att ta upp varroabekämpning vid besöket den 29/2 

 

70. Vårupptakt i Växjö den 19/3 

SBR.s ledamot, Viktoria Bassani, kommer att delta på vårupptakten, samt Valle Johansson, 

Hjorted. 

 

71. Länsförbundets resa 

Bussresan som planeras mot SBR:s lokal i Skänninge men detta är inte helt klart. 

 

72. Länsförbundets 100 årsjubileum 

Jubileet kommer att vara den 18 juni. Förmodligen i Alvesta, Hjärtenholm. Programmet är 

inte helt spikat. 

 

73. Tack från SBR 

Hästriket skänkte en summa pengar till minne av Leif Krantz bortgång för upprustningen av 

SBR:s trädgård i Skänninge, vilket föranledde ett Varmt Tack från SBR. 

 

74. Sivert Svensson, Väckelsång 

Den 11 januari avled en av föreningens trogna medlemmar, Sivert Svensson, Uvanäs, Väck-

elsång. Valter och Lennart deltog vid hans begravning. Minnesrad i Bitidningen nr3 

 

75. Övriga frågor fanns ej. 

 

76. Nästa styrelse blir den 18/4 2015 kl.18.30 i Tingsryd. Valter återkommer om plats i kallel-

sen. 

 

77. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg, 

Sekreterare     ordförande 


