Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2018.10.01 på Studieförbundet Vuxenskolan.

Närvarande: Valter Sandberg, Kennert Karlsson, Lennart Carlsson, Thomas Karlsson, Helena
Fransson, Karin Bellenby.
Anmält förhinder: Lena Lernå, Klas-Göran Andersson, Per Jönsson.

127. Öppnande
Ordförande, Valter Sandberg hälsade välkommen och bjöd, som alltid, styrelsen på räkmacka
och kaffe/te som starter. Mötet öppnades.
128. Dagordning
Efter öppnade av mötet godkändes dagordningen som därefter låg till grund för sammanträdet.
129. Justering
Protokoll 18.04.16 och 18.08.13 fanns inte tillgängligt för underskrift, men var tidigare godkända och justerade av ordföranden. Protokollen finns under förening på Hästrikets hemsida.
Protokollen ska undertecknas vid nästa styrelse.
http://hastriketsbiodlare.se/f%C3%B6reningen.html
130. Reflektioner från Honungens & Äpplets dag, Korrö 23/9
Honungtävlingen genomfördes med att 130 personer röstade (148 röster 2017) på Länets
bästa honung! Vinnare blev Ellinor Heim, Hästrikets bf med 58 röster. Hon får sin 1:a inteckning i vandringspriset och blir därmed den andra personen som får en inteckning i vandringspriset, 2:a Kristina Knutsson, Hästrikets bf 37 röster, 3:a Erik Brenander, 35 röster, Hästriket
bf. Alla tre fick diplom. Totalt lämnades 35 burkar in till tävlingen av ”Länets bästa honung”,
24 från Hästriket. Vi gratulerar alla till vinsten och den fina honung de framställt.
Äppelkaketävling attraherade 5 deltagande detta år. Vinnare blev Carina Rydell.
Information på Facebook m fl. sociala medier. Flyers delades ut på Matmässan i Växjö lördagen innan. Artikel i Smp i veckan innan med Sebastian Karlsson.
Föreläsning av Tony Johansson, Göteborg och Vinnare av SVT:s Trädgårdskampen 2014
drog 50-talet åhörare vi de två tillfällena han talade om växter och anläggning av sin trädgård.
Vi sålde 100 lotter, 25%, mindre är vi brukar i Hästrikets lotteri. Äppellådorna skänktes av
Fredrik Franzén, Urshult. Honungen kom från Bönemåla Biodling. Totalt blev det ändå en
vinst på 2760 kronor.
Ponnyridning för barn och Rungeboholms gård svarade för hästskjuts för intresserade deltagare.
Regnet påverkade nog skördefesten och man upplevde inte riktigt den entusiasm som tidigare
år. Inte så mycket folk. Inträdet hade en viss påverkan.
Hästrikets styrelse hoppas och önskar att det även under 2019 blir en fortsättning, vilket
kommer att föreslås Biodlarnas länsförbund och Korrös, Ola Abrahamsson.
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131. Ordförandekonferens 7/10, Bastanäs Gård, Växjö
Valter och Kennert representerar föreningen. Från Hästriket föreslås att Korrö får fortsatt förtroende att arrangera Honungen & Äpplets dag. Vi föreslår också länsförbundet att snabbare
planera verksamheten inför kommande år så att datum blir inplanerade och därmed inte kolliderar med andra föreningsevenemang.
132. Nybörjarkurs - Gröngölingar på Korrö 2019
Vid träff med Ola Abrahamsson, Korrö den 1/11 tas frågan upp.
133. Vinterträff den 28/1 2019
Söderport och Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby, är bokad.
Valter håller kontakten och talar med Martin om att föredragets upplägg blir för både nybörjare och dem som varit biodlare en längre tid. Han får själv avgöra vad som kan vara betydelsefullt att berätta. Fika och lotteri i vanlig ordning.
134. Vinterträff den 25/2 2019
Korsord baserat på ”Boken om biodling” av biodlare Anders Mattson, Asarum, som ansvarig
för aktiviteten. Upplägget är tänkt på biodlingsfrågor som visas på datorskärm och skriftligt.
Alla deltagare delas in i grupper som tillsammans löser korsordet och fördjupar sig i biodling.
Anders presenterar sitt förslag på årsmötet den 17/11. Fika och lotteri.
135. Vinterträff den 25/3 2019
Söderport och Egon Andersson, Göteborg, är bokade. Egon A. berättar om avel i biodling.
Valter håller kontakten. Fika och lotteri ingår vid träffen.
Enl. beslut 16/4, punkt 95, bjuder vi in Östra Värends biodlare till denna träffen. Pierre Danielsson är dess ordförande, vilken Valter talat med om träffen. De håller kontakten med
varandra.
136. Sommarträff 15/6 2019
Sommartäffen genomförs hos Thomas Karlsson, Bönemåla 1. Ärendet får behandlas vidare
vid kommande styrelsemöte gällande önskemål, innehåll och upplägg.
137. Juli träff 2019
Julimötet hålles den 14:e hos Kennert & Birgitta Karlsson, Veramåla Björkedal. Anders Berg,
Ryssby, är vidtalad och kommer att delta om möjlighet finns. Frågan får diskuteras vidare av
styrelsen.
138. Kurs - Rationell Biodling
Thomas håller i en grupp med start efter nyår. Info lämnas vid årsmötet.
Kennert sa att det finns intresse för en fortsättningskurs, vilket även får diskuteras vid årsmötet.
139. Verksamhetsberättelse 2018
Diskuterades det gångna året och olika händelser som bör ingå i verksamhetsberättelsen. Underlag blir även medlemmarnas årsrapport som ska vara ordförande till handa så snart som
möjligt men senast den 31/10.
Valter sammanställer ett förslag och skickar ut till styrelsen för synpunkter och tillägg.
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140. Hästrikets årsmöte 17/11 – Söderport Tingsryd
Årsmötet genomförs lördag den 17 november 2018 kl.13-17.00 på Söderport. Förändringar
när det gäller bokning av lokalen, Söderport, har gjort att det varit svårt att få klara besked om
vad som gäller och vem som är huvudansvarig för bokningar mm. Detta gör att vi i Hästriket
själva får ordna med smörgåstårta och dricka. Fika ordnar Söderport. Valter ordnar med
dricka. Thomas beställer smörgåstårta på Korrö och har varit i kontakt med Åsa Abrahamsson
som lovat göra smörgåstårtan för avhämtning. Anmälan till årsmötet senast den 7 november.
Valter skickar ut årsmöteskallelse.
Påminnelse!
Årsmötesförhandlingar, diskussioner och Stort lotteri, kommer att berika mötet.
Medlemmar som önskar få sin honung bedömd för att kunna köpa SBR:s etiketter 2019 och
inte fått sin honung bedömd på annat sätt tidigare får lämna in sin burk i samband med årsmötet och får senare sin honung bedömd av kommittén. Kennert tar i så fall emot vid årsmötet
enl. gällande regler.
OBS! Ingen bedömning på årsmötet!
141. Länsförbundets årsmöte.
Bordlagt. Något datum är ännu inte inbokat.
142. Länsförbundets - Kvalité & Hälsa träff
Bordlagt. Något datum är inte inbokat.
143. Länsförbundet – Upptaktsmöte 2019
Bordlagt. Något datum är inte inbokat.
144. Matmässan Kronoberg 2018
Lennart Carlsson var där som en av sju säljare av honung. Han var mycket nöjd över försäljningsresultatet. Där var väldigt mycket folk som besökte mässan. Många flyers till Korröträffen 23/9 delades ut.
145. VSH-bin
Thomas berättade kortfattat om att vi inte har någon biodlare som deltar i projektet innevarande sommar 2018.
Vid årsmötet kommer att redovisas hur läget är i landet för närvarande. Ev. med bildspel.
146. Medlemsläget 2018
122 medlemmar har betalt vid dags datum. Det betyder att vi håller ställningarna och är lika
många vid årets slut som 2017 som önskar fortsatt medlemskap i SBR och Hästriket. Styrelsen känner glädje över att hålla medlemssiffran då sex medlemmar lämnat föreningen.
147. Övriga frågor
a) Karin läste kortfattat ur en artikel på nätet om genomslaget för ”mjölksyrebakterierna” som
finns i honung som förhoppningsvis kommer att användas inom sjukvården.
b) Tre biodlare i Hästriket har haft besök av Länsstyrelsen gällande Primärproduktion av honung, riskklass 3c, där man fick redovisa sin hantering av honungsproduktionen. Honung fick
lämnas för analys. Man är bl.a intresserad av ev. innehåll av bekämpningsmedel.
c) Studieförbundet Vuxenskolan kommer att annonsera i Mera Tingsryd och bjuda in till Nybörjarkurs i biodling tillsammans med Hästriket.
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148. Nästa styrelse blir den 26/11 2018 kl.18.30 i Tingsryd.
Konstituering av ny styrelse. Valter återkommer med plats och kallelse.
149. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
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