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Protokoll fört vid sammanträde med   

styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.  

2017.10.02 kl.18.30 SV-Tingsryd. 

 

 

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

Thomas Karlsson, Karin Bellenby. Adjungerad valberedning Mats Andersson. 

Anmält förhinder: Lena Lernå, Per Jönsson. 

Frånvarande: Helena Fransson. 

 

130. Öppnande 

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

rade detsamma öppnat. 

 

131. Dagordning 

Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet. 

 

132. Justering 

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

 

133. Reflektioner Honungens & Äpplets dag den 24/9, Korrö. 

Hästriket sålde ca 490 st lotter med honung och Äpplen som vinst. Äppellådorna skänktes av 

bl.a Leif Edvardsson, Urshult, som vi verkligen tackar mycket för. Honungen till lotteriet kom 

från Bönemåla biodling. 

Länsförbundet skötte om provsmakning av tre finalhonungsburkarna. 148 personer röstade. 

Vinnare blev Pär Henriksson, Hästrikets bf med 72 röster. Han får första inteckningen i ett 

nytt vandringspris, 2:a Hardy Fransson, Växjö bf 47 röster, 3:a Ingvar Johansson, Hästriket bf 

29 röster. Totalt lämnades 30 burkar in till tävlingen av länets bästa honung. 

Vi gratulerar alla till vinsten och den fina honung de framställt. 

Äppelkaketävling attraherade 8 deltagande detta år. Vinnare blev Barbro Andersson, Ingel-

stad. 

Stor annonsering och marknadsföring kring arrangemanget, som också genomfördes som en 

stor skördemarknad med många olika knallar skulle tilltala många besökare och göra att det 

kommer mycket folk till Korrö som provsmakar honungen. Information på Facebook m fl. 

sociala medier. Flyers delades ut på Matmässan i Växjö lördagen innan. Artikel i Smp i veck-

an innan där Ingvar Johansson, Valter Sandberg och Thomas Karlsson presenterade upplägget 

för dagen. 

Föreläsning av Jankov Månsson drog 70-talet åhörare vi de två tillfällena han talade om väx-

ter och anläggning av trädgårdar. Arborist-uppvisning var ett riktigt intressant inslag.  

Ponnyridning för barn. Ulf Svensson, Åsatorpet, körde droska med sin stora fina arbetshäst ett 

femtontal rundor till mångas intresse och nöje att få åka med. Utställning av fjäderfä var 

också populärt. Vissefjärda folkdanslag gjorde två fina dansuppvisningar. 

Uppskattning av besökande är svårt, men det finns uppgifter som visar på att det kom mer än 

1000 personer till Korrö denna vackra höstdag. Fantastiskt. 

 

134. Ordförandekonferens 7/10 2017 

Länsförbundet kommer att anordna en konferens för ordförandena den 7 oktober i Vislanda 

med början kl.09.00. 

Valter Sandberg och Kennert Karlsson representerar Hästriket.  
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Frågor som bör tas upp är bl.a Hemsidans uppdatering, Tidplan för distriktets olika arrange-

mang 2018 måste fastställas snarast, Önskemål om att förbundets resa sker till Monika Lars-

sons biodling i Skåne. 

 

135. Gröngölingar Korrö 2018 

Thomas har tagit upp frågan med Ola Abrahamsson på Korrö Restaurang om intresse finns 

för ett genomförande 2018 i samarbete, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf. 

Önskemålet från Hästrikets sida är att detta sker lördag 3/3-söndag 4/3 2018. Att Korrö gör en 

inbjudan så att intresserade deltagare att anmäla sig till kursen ”Biodling för Gröngölingar”. 

Ett villkor är att det blir minst 10 deltagare. 

Thomas håller kontakten med Korrö kring övriga frågor som berör kursen.  

 

136. Kvällsträff 29/1 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st. Martin Nehmann, Yxkullsund, Ljungby 

kommer och berättar om biodling. Önskemål från Hästrikets styrelse är att första halvan av 

kvällen disponeras så att nybörjare får uppmärksamheten och att andra halvan ger lite mer för 

dem som redan varit biodlare i många år lite funderingar. Valter kontaktar Nehmann. 

Beslöts: att Hästriket bjuder in Östra Värend biodlare till vårt kvällsmöte. Valter kontaktar 

Mikael och bjuder in och att man anmäler deltagare i god tid. 

 

137. Kvällsträff 26/2 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport, 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st.  

Monica Larsson har tackat nej till att komma till Hästriket denna kväll.  

Nytt förslag är att Valter tar kontakt med Olof Laurin, och ber honom komma och tala om 

avläggarbildning och hur han jobbar med sin biodling. Ärendet återkommer. 

 

138. Kvällsträff 26/3 2018 kl.18.30 

Plats: Söderport Tingsryd. 50 kr inträde/fika och lotteri/10kr/st. 

Kvällen ägnas i huvudsak åt Honung och honungskvalitet. Film finns att tillgå på SBR:s hem-

sida. Deltagare anmäler önskemål till styrelsen om att ta med egen producerad honung och ev. 

utländsk honung. Ärendet återkommer. 

  

139. Sommarträff 2018 

Sommarträffen den 9 juni 2018 hålles hos Laila & Jan Johansson, Skillingsmåla, Urshult.  

Vi planerar för att se deras biodling som startade 2017 med 6 bisamhällen och nytt slungrum. 

Vi gör bl.a 5 avläggare, pratar biodling, grillar, går ev. tipsrunda. Valter håller kontakten.  

Justeringar kan förekomma och ärendet återkommer. 

 

140. Trivselträff den 8/7 2018 

Bergquists biodling i Ringamåla, är nya medlemmar och biodlare fom 2017. De inbjuder till 

en sommarträff med mat och prat om biodling i Ringamålagården. Ev. film. Valter och Ken-

nert håller kontakten. Träffen får diskuteras vidare. 

 

141. Rationell Biodling 

Finns det intresse för att diskutera biodling under annorlunda strukturering är det möjligt att 

även kommande vinter 2018 genomföra träffar vid några tillfällen. 

Frågan får tas upp vid Årsmötet i Korrö den 11/11. 

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

”Boken om biodling” kan vara utgångspunkt. 
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142. Verksamhetsberättelse 2017 

Valter sammanställer Hästrikets medlemmars årsrapporter och gör ett förslag att delges styrel-

sen för beslut utifrån tidigare års uppläggning av verksamhetsberättelsen. 

 

143. Årsmöte den 11 november 2017 på Korrö 

Inga förändringar på tidigare beslut. 

Årsmötet sker på Korrö loge den 11/11 kl. 13.00 – 17.00 ca. Årsmötesförhandlingar och 

biprat, smörgåstårta, te/kaffe och stort Lotteri. Medlemspris 50 kr/person. En låda pepparka-

kor köpes in till fikat. Medlemsanmälan i början av november.  

Påminnelse!!  

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 års-

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

enl. gällande regler. (Se punkt 115.) OBS! Ingen bedömning på årsmötet! 

Se tidigare beslut den 6/2 2017, ” 67. Honungsbedöming för medlemmar” 

 

144. Länsförbundets årsmöte. 

Bordläggning. 

 

145. Länsförbundets träff Kvalité och Hälsa. 

Bordläggning. 

 

146. Upptaktsmöte 2018. 

Bordläggning 

 

147. Matmässan i Växjö 

Information av Klas-Göran A. och Lennart C. Fullproppat med folk som besökte mässan. 

Mycket god försäljning av honung. Många flyers till Korröträffen delades ut till honungskun-

derna. Alla verkade nöjda. 

 

148. VSH bin projekt 

Två biodlare är kvar i projektet från 2017 och som fortlöper även under 2018 och 2019. Tre 

samhällen kommer att undersökas vidare av dessa två biodlare. Förhoppning är att fler biod-

lare kommer att delta med kvalsterkontroll nästa år. Anmälan och utdelning av kartonger 

kommer att ske på kvällsmötet i mars. 

 

149. Valberedningen – Mats Andersson. 

Till kvällens styrelsemöte hade valberedningsrepresentanterna bjudits in. Mats Andersson 

deltog och hade synpunkter på valen till de olika sammanträden och till styrelsen där fyra   

ledamöter är i tur att avgå/väljas om. Lennart Carlsson, Klas-Göran Andersson, Lena Lernå 

och Helena Fransson. 

Till länsförbundsstämman ska det utses ett ombud per påbörjat 10-tal medlemmar, vilket in-

nebär att det ska väljas 13 ombud. Några ombud som tidigare varit valda har inte kommit vil-

ket gör att det är viktigt att alla ombud är tillfrågade och vet när stämmodagen är. 

 

150. Övriga frågor 

a) Biodling för nybörjare tillsammans med Älmeboda Kyrka 8-10 tillfällen under vintern och 

våren med början 9/11. Thomas blir ledare. 

b) Kennert påtalade en artikel om biodling i Land Lantbruksdelen, vilken diskuterades. 
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151. Nästa möte – konstituerande sammanträde 

Den 20/11 kl. 18.30 hålles konstituerande styrelsemöte på SV Tingsryd. Valter kallar. 

 

152. Avslutning 

Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Thomas Karlsson   Valter Sandberg 

 


