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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen  

för Hästrikets biodlare, Tingsryd. 2016.04.18  

kl.18.30 Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Klas-Göran Andersson, Per Jönsson, Karin Bellenby, Kennert 

Karlsson, Helena Fransson, Lennart Carlsson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå.  

 

 

78. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

79. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

80. Justering 

Föregående protokoll fanns inte tillgängligt för justering.  

 

81. Reflektioner från 29/2, Preben Kristiansen 

Preben hade fått ett stort antal frågor framtagna av studiecirkeln, Rationell Biodling, kring 

kvällens tema ”Amerikansk Yngelröta”! 

Under kvällens genomgång besvarades alla frågor på ett lättsamt, överskådligt, bra och be-

gripligt sätt. Preben visade ett verkligt yrkeskunnande och gav svar på alla frågor som upp-

kom under mötes gång. 

Även denna kväll bjöd på ett fantastiskt prisbord för de lotter som var sålda. Kaffe/te och 

smörgås satt också fint. 

 

82. Reflektioner från 28/3, Eric Håkansson, Urshult 

Mötet var inte vad vi brukar vara vana vid. Erik har ett enormt kunnande, vilket inte impone-

rade denna gång. Känslan av att vara oförberedd uppkom. Vi hade gärna sett alla de bilder 

som Eric hänvisade till. Vi var inte där för att bli informerade om var man kan läsa sig till de 

olika växternas utseende och växtplats. Avtalet skulle varit tydligare mellan oss och Eric. 

 

83. Reflektioner från Vårupptakten 19/3, Vattentorget Växjö 

Ett 60-tal personer deltog. Dagen inleddes med att Victoria Bassani, Vellinge, berättade om 

”En resa i honungens smakrike.” Man följde honungens väg från kupa till burk. Bl.a. om vik-

ten av bra kvalitet honung samt om hur man uppfattar olika smaker. 4 olika honungsprov ana-

lyserades. Intressanta diskussioner följde, och man blev införstådd med att honung smakar 

inte bara honung!  

Valle Johansson, Västervik berättade på ett intressant och trevligt sätt om hur han bedriver 

enkel biodling med 80-talet samhällen. Han tog också upp vikten av att vi ser till att byta ut 

gammalt vax i yngelrummet för att få friska bin. Det bjöds också på lite dragspelsmusik! 

 

 

 

 

84. Nybörjarkurs i Biodling till Bönemåla. 
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Nybörjarkurserna är igång. Totalt 21 pers. varav 15 är helt nytillkommande biodlare. Alla är 

inbjudna till Bönemåla den 5/5 kl.14.00 för att se hur man går igenom ett samhälle på våren, 

märker drottningen och ev. klipper ena vingen. Valter bjuder in alla deltagare. 

 

85. Drottningodlingskurs våren 2016 

Intresset har varit så stort att det blev två grupper. Två teoritillfällen är genomförda. Det åter-

står ett par tillfällen med praktik, vilka planeras till mitten av maj vid Kvarnamåla gården om 

vädret tillåter. Valter håller i utbildningen. 

 

86. Medlemsläget 

Enligt ett bekräftat SBR:s register är vi 106 medlemmar i dagsläget, vilket är en ökning med 

sex medlemmar sedan årsmötet. 

 

87. Honungstävlingen 2016 

Ulf Fransson, som är distriktsansvarig för tävlingen 2016 har inte hört av sig till Kennert för 

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

Inget har hänt sedan distriktets årsstämma. Vi inväntar distriktets kontaktman. 

 

88. Samköpen 

Lennart informerade om att det som var beställt från M S Biredskapsfabriken var klart och att 

de allra flesta hämtat ut sina beställningar. 

Kupor, foderlådor, bottnar och tak, 20 pallar, är beställda från LP:s biodling och ska levereras 

v.16. När detta har kommit skickar Valter ut ett mail till alla medlemmar och påtalar vikten av 

att betala och hämta ut beställningarna. 

 

89. Länsförbundets resa 28/5 

Anmälan till studieresa, Skänninge och Linköping. Program med tider finns på distriktets 

hemsida och i Cirkulär nr 1. Vid besöket av Biodlarnas hus informeras om SBR:s aktuella 

verksamhet, man ser hur trädgården växer fram samt ev. gör inköp i Bibutiken. Ett besök hos 

en biodlare i trakten.  

Flygmuséet, som har fått ”ett lyft” de senaste åren och lär vara mycket intressant.  

Anmälan är bindande och görs senast den 5 maj till ordförande, som i sin tur meddelar Mo-

nika Aspegren tel. 070-3276075 eller monikaaspegren@hotmail.com  

Kostnad 650 kr/person. Här ingår mat och inträden. Ange ev. önskemål om speciell kost. In-

betalning görs senast den 15 maj till Kronobergs Läns Biodlarförbund bg 5846-0056 . Skriv 

ditt namn och märk med ”Studieresa”. 

 

90. 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.  

Ulf Svensson letar currylinjer och leylinjer med sin speciella ”pinne”. 

Klas-Göran har kontakten med Henrik. Valter får stämma av lite närmare aktuellt datum och 

sedan skicka ett mail till alla medlemmar. 

 

 

 

91. Grillkväll i juli 
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Tanken var att detta ska genomföras i Väckelsång 10 el. 11/7. Uppdrogs åt Thomas att kon-

takta Gert och Kesorn om möjligheten att genomföra en trivseleftermiddag eller kväll. 

Program får göras utifrån var vi kommer att vara vid träffen. 

 

92. Honungskurs i september 

Ev. att detta samplaneras med träffen i juli. Frågan får om möjligt diskuteras vidare. 

 

93. Visningskupa i Tingsryd 

Någon plats för visningskupan har inte hittats. Kennert söker vidare ev. plats i Urshult. Vi 

avvaktar. 

 

94. Cirkelledarutbildning 9/4 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har länsförbundet en cirkelledarutbildning 

den 9 april i Växjö. Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Thomas Karlsson deltog på kursen 

och är nu certifierade cirkelledare för nybörjarmaterialet i biodling. 

 

95. Honungsbedömning 2016 

Det kommer inte att bli någon honungsbedömning vid årsmötet 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 uppmanar därför alla medlemmar att lämna in sin honung, två burkar, till tävlingen ”Kro-

nobergs 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 till honungskommittén senast den 1/10 för att få 

den bedömd den 4/10 2016 då kommittén ska träffas och göra en korrekt bedömning. Kennert 

kallar samman den valda kommittén. 

Val av Honungs bedömningskommitté för 2016. 

Beslöts: att välja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Wanarat Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång  

96. Årsmöte 2016 

Tidigare planerat datum för årsmöte ändras till den 29 oktober kl.13.00. 

Plats Söderport, Tingsryd 

Valter bokar lokalen. Ingen föreläsare planeras denna gång. Stort lotteri! 

 

97. Länsförbundet 100-års jubileum 18/6 

Läs inbjudan! 
Kronobergs Läns Biodlarförbund 100 år  

Vi firar detta med en biodlingens dag i IOGT/NTO:s lokal, Vattentorget i Växjö  

lördagen den 18 juni 2016  
Vi inbjuder Biodlare inom Kronobergs län samt övriga intresserade.  

Program:  
KL.10.00 Utställningen öppnas Kl. 10.30 Hälsningstal  

Kl. 10.45 Utställare av olika slag, föreningar visar upp sina program, visning av olika bikupor, 

underhållning, lotteri, m.m. Gäller även em. till kl.15. Kafé finns i byggnaden och är öppet 

hela dagen.  
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Kl. 12.00 Föreläsning av Börje Blomster, Kållered om När byn blev med bin – hundra år med 

biodling.  

Kl. 15.00 För er som är intresserade äter vi på Fyra krogar en gemensam middag, som serve-

ras till ett pris av ca 150 kronor per person exkl. dryck. Anmälan till middagen lämnas senast 

den 22 maj till monikaaspegren@hotmail.com eller mobil 070-327 60 75.  

Vi hoppas på stor uppslutning denna dag och hälsar alla deltagare hjärtligt välkomna!!  

Styrelsen i Kronobergs Läns Biodlareförbund 

 

98. Vinterträff den 30/1 2017 

Valter bokar in Martin Nehrman till träffen. Övrigt återkommer vi till längre fram. 

 

99. Vinterträff den 27/2 2017 

Valter kollar med Bo Göran Nilsson. Övrigt återkommer vi till längre fram. 

 

100. Vinterträff den 27/3 2017 

Diskussionskväll som föreningen svarar för. Övrigt återkommer vi till längre fram. 

 

101. Mera Tingsryd 

Diskuterades annons ”Biodling för nybörjare” i Mera Tingsryd i oktober. Planeras att avsätta 

3000 kronor för detta. Söka sponsorer. Ärendet återkommer. 

 

102. Hemsidan 

Diskuterades att ev. länka till vågen via hemsidan. 

Thomas gör utskick till alla medlemmar vid lite olika tidpunkter i stället. 

 

103. Gröngölingar 

Thomas har talat med Ola på Korrö. Han kommer att göra en inbjudan till kurs för rena ny-

börjare och en fortsättningskurs i biodling. Ola ska återkomma till föreningen med förslag. 

Tid: En helg februari 2017 

 

104. a) Kassören har gjort en sammanställning av den ekonomiska ställningen för våra vinter-

träffar. Årsmötet gav överskott på 1082 kr, möte 25/1, 176 kr, möte 29/2, 826 kr, möte 28/3, 

329 kr, totalt 2413 kr i överskott. Om anmälda deltagare inte kommer blir det ett mindre över-

skott. Viktigt att komma om man anmält deltagande eftersom föreningen måste betala för 

beställd fika till Söderport. 

 

104. b) David Färdig, journalist, kommer att följa med Valter då han tar med kassetter med 

bidrottningar till parningsstationen på Aspö och göra ett reportage om biodling.  

 

105. Nästa styrelsemöte blir den 15/8 2016 kl.18.30 på SV i Tingsryd.  

 

106. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg, 

Sekreterare     ordförande 


