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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2017.04.17 kl.18.30 SV-Tingsryd. 

 

 

Närvarande: Valter Sandberg, Lennart Carlsson, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson, 

Helena Fransson, Thomas Karlsson. 

Anmält förhinder: Karin Bellenby, Lena Lernå, Per Jönsson. 

 

 

74. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

75. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

76. Justering 

Tidigare ej justerade protokoll justeras, godkändes och undertecknas av ordförande. 

 

77. Reflektioner Kvällsträffen den 27/2 2017 

Anders Mattsson hade ett flertal olika sorters honung från bl.a en resa han gjort. Dessa av-

smakades samtidigt som han visade en massa bilder från denna resa.  

Kenneth Karlsson och Lena Lernå hade några frågor att diskutera vid mötet. 

Grupp-bikupediskussion, (brainstorming) ang. olika aktiviteter den 24/9 2017 på Honungen & 

Äpplets dag, Korrö! Flera olika förslag framkom, bl.a att bjuda in ”Mandelmans”! 

Som vanligt trevlig gemenskap, god fika och stort lotteri! 

 

78. Reflektioner Kvällsträffen den 27/3 2017 

Bo-Göran Nilsson, Bisysslan i Västra Karaby, Dösjöbro, berättade om ”sin honungs struktur, 

smak och kvalité.” Mycket handlade om siffror, timmar, temperatur och rörning av honungen. 

Bo-Göran kan honung och tillredning men informationen hade lite för hög nivå. Nybörjare 

hade svårt att ta till sig all information 

Provsmakning av sorthonung. Bisysslan visar en kalender över olika dragväxter och dess nek-

tar- och pollenvärde. Läs mer på http://alltombiodling.se/bivaxter/ 

 

79. Reflektioner Länsförbundets upptaktsträff 18/3 

40 pers. besökte länsförbundets Vårupptakt den 18/3 i Grimslöv.  

Föredragshållare bl.a Monica Larsson, Honungsgården på Bjäre. Hon gjorde ett mycket posi-

tivt intryck och gav ett flertal idéer. Monica Larsson kan vara intressant att bjuda in till Häst-

rikets vintermöten vid ett tillfälle. 

Lars Nolberger, Mariestad, visade hur man gör bibröd. Intressant uppläggning och anförande. 

 

80. Reflektioner Gröngölingar Korrö 4-5/3 2017 

Kursen genomfördes med 11 deltagare i samarbete med Korrö Restaurang, Studieförbundet 

Vuxenskolan och Hästrikets bf.  

Valter Sandberg och Thomas Karlsson höll i kursen som fick ett positivt bemötande av delta-

garnas utvärdering. Flera kommer att bli biodlare redan i år, medans några kommer att vänta 

till kommande år. 

http://alltombiodling.se/bivaxter/
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81. Nybörjarna till Bönemåla. 

Torsdag den 13 april planeras en träff med alla nybörjare i Bönemåla. Planen är att visa hur 

man märker drottningar och klipper vingar. Inbjudan kommer. Allt om vädret tillåter. 

 

82. Medlemsläget. 

Enligt medlemslistan är det idag totalt 120 personer som betalt sin medlemsavgift för 2017. 

Detta är en positiv trend för Hästrikets bf. som därmed åter ökar sitt medlemstal i jämförelse 

med 2016. 

 

83. Drottningodling – praktik 2 ggr 

Flera deltagare än vinterns teorigrupp i Drottningodling vill delta på den praktiska delen när 

denna ska genomföras i vår.  

Valter bjuder in intresserade till dessa träffar vid lämpligt väder. 

 

84. Samköp 

Lennart Carlsson är ansvarig för samköpen. Från Töreboda är det beställt material för ca 125 

tkr och från LP:s ca 175 tkr. Det är viktigt att ALLA som beställer material eller socker också 

betalar och hämtar sina varor så snart som möjligt. Ring Lennart och gör en överenskom-

melse. 

 

85. Honungstävling i Korrö. 

Det är länsförbundets ansvar att genomföra Honungens & Äpplets dag den 24/9, Korrö. 

Förra året var det totalt 46 inlämnade honungsburkar till tävlingen från Hästrikets medlem-

mar. Hästrikets medlemmar föreslås lämna in sin honung för bedömning även i år. 

Det är viktigt att prata med Ola och redan nu planera träffen. Hästriket styrelse är behjälpliga 

vid träffen. 

Kennert bokar med äppelodlarna så att vi får de säljare som var delaktiga vid förra träffen i 

Korrö. Gärna lyssna av med dem om det finns synpunkter som vi ska beakta vid upplägget av 

årets arrangemang. 

 

86. Sommarträff 2017 

Sommarträffen planeras lördagen den 10/6. Platsen bokad till Ruveboda, Thomas Nolin. 

Planering: Vi gör avläggare, kollar kvalster, går tipspromenad, grillar och har allmänt socialt 

bi-prat, biodlare emellan. mm. Bibröd ska tillverkas av Valter och Thomas.  

Valter håller kontakten med Thomas Nolin. 

Ev. kommer Rickard Johansson, Lyckeby, för att berätta om VSH-projektet. 

 

87. Medlemsmöte, Väckelsång Rosenbäck 9/7 

Valter visar hur det går till att göra ”Skaksvärm”, vi ätet Thai-mat och grillat.  

Valter kontaktar Gert Nyberg och Kesorn Laolim, samt bjuder in Anders Berg till träffen. 

Styrelsen hjälper till. 

 

88. Honungsbedöming för SBR-etikett. 

Beslutat den 6/2 

” 67. Honungsbedömning för medlemmar 
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Medlemmar som önskar få sin honung bedömd för att kunna köpa SBR:s etiketter 2018 och 

inte fått sin honung bedömd på annat sätt tidigare får lämna in sin burk i samband med årsmö-

tet och får senare sin honung bedömd av kommittén. Kennert tar i så fall emot vid årsmötet.” 

 

89. Hästrikets årsmöte 2017 

Årsmötet ska hållas på Korrö loge den 11 november kl. 13.00 – 17.00 ca. Pris 100 kr/person. 

 

90. Hembygdsgården Rävemåla 2/7 

”Bin & biodling i ord och bild” Hästriket i samarbete med Älmeboda Hembygdsförening den 

2/7 kl.14-17. Bildspel 13.15 och 14.30, honung och frågor kring biodling. Valter och Thomas 

ansvarar. 

Thomas håller kontakten med Hembygdsföreningen, Roger Söderling 

 

91. Kvalité & Hälsa. 

Någon planerad träff är ännu inte på agendan. 

 

92. Vinterträff 29/1 2018 

Förslaget vid förra träffen var att boka in Martin Nehmann, vilket är ett fortsatt önskemål.  

Plats: Söderport, fika och lotteri. 

Valter håller kontakten och ärendet återkommer. 

 

93. Vinterträff 26/2 2018 

Önskemål är Monika Larsson, Skåne. 

Valter bokar Monica om möjligt, samt lokal Söderport. Ärendet återkommer. 

 

94. Vinterträff 26/3 2018 

Boka lokalen Söderport. Egna frågor. Ärendet återkommer. 

 

95. Bivågen i Älmeboda 

Önskemål om att lägga ut en länk på hemsidan till Thomas bivåg. Thomas kontaktar Lena 

Lernå i frågan och försöker hitta en lösning i ärendet. 

 

96. Annons i Mera Tingsryd 

För att påminna tilltänkta biodlare att Hästriket håller kurser i Biodling under kommande vin-

ter beslutar Hästriket att annonsera i Mera Tingsryd okt/nov numret. Valter sköter annonse-

ringen. 

 

97. Bivågen 

Beslut enl. punkt 95. 

 

98. Logon på brevpapper. 

Thomas ska skicka över logon på brevpapper till Valter för kommande utskick. 

 

99. Rationell Biodling 

Finns det intresse för att diskutera biodling under annorlunda strukturering och intresse finns 

är det möjligt att även kommande vinter 2018 genomföra träffar vid några tillfällen. 

Det är kanske intressant att satsa på ”ren fortsättning i biodling” under strukturerade former. 

”Boken om biodling” kan vara utgångspunkt. 

Frågan får tas upp i medlemsleden vid Årsmötet i Korrö. 
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100. Övriga frågor 

a) SBR information om olika dragväxter för bin. Var hittar man detta? 

https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/fakta-om-biodling/nagra-vanliga-bivaxter/ 

 

b) Många har redan frågat efter avläggare, vilket tyder på att efterfrågan fortfarande är hög. 

 

101. Nästa möte  

Beslutas till den14/8 2017 på SV Tingsryd. 

Valter återkommer med kallelse. 

 

102. Mötets avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson,   Valter Sandberg,  

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

 

https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/fakta-om-biodling/nagra-vanliga-bivaxter/

