Protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för Hästrikets biodlare, Tingsryd.
2017.08.21 kl.18.30 SV-Tingsryd.

Närvarande: Valter Sandberg, Lennart Carlsson, Kennert Karlsson, Klas-Göran Andersson,
Thomas Karlsson, Karin Bellenby, Lena Lernå, Per Jönsson.
Anmält förhinder: Helena Fransson.
103. Öppnande
Ordförande Valter Sandberg hälsade välkommen till sammanträdet med styrelsen och förklarade detsamma öppnat.
104. Dagordning
Dagordningen godkändes och låg till grund för sammanträdet.
105. Justering
Tidigare ej justerat protokoll justeras, godkändes och undertecknas av ordförande.
106. Reflektioner Rruveboda 10/6
45 medlemmar deltog i träffen där bl.a 5 avläggare gjordes i en ring och där alla nu är äggläggande. Pollenmaskinen, för tillverkning av bibröd, demonstrerades och var ett intressant inslag. Korv och tipsrunda, samt massor med biprat som leddes av Valter. Thomas talade om
projektet VSH-bin. Vackert väder. Stort och varmt tack till Thomas Nolin för gästfriheten.
107. Reflektioner Rosenbäck 9/7
41 medlemmar deltog i ett lyckat, väl planerat och genomfört medlemsmöte.
Drottning tillsättning i viselöst samhälle, tillsättning av puppa, hur gör man ett viceprov. Avläggarbildning. Många frågor och praktiska moment genomfördes. Anders Berg, Ryssby
medverkade med sin fantastiska kunskapsbank i biodling. Han fick även en fin drottning från
Tore Forsmans stations parade drottning.
Fantastisk mat tillagades av Kesorn Laolim och hennes väninnor. Tack till alla medverkande,
samt Gert & Kesorn.
108. Länsförbundets Resa
Resan blev inställd även denna gång pga. för få anmälningar.
109. Medlemsläget.
Enligt medlemslistan är det idag totalt 122 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. Vill man att ytterligare familjemedlem ska komma in i föreningen kontaktar man
SBR i Skänninge och anmäler detta. Det kostar 100 kr/familjemedlem.
110. Hästrikets ekonomi
Lena rapporterade att det droppar in lite pengar då och då. Bankkontot är idag 63.817 kr.
Thomas meddelade att det kommer en faktura för diverse kostnader i samband med utbildningen ”Biodling för Gröngölingar”. Ca 1100 kr. Vilket godkändes av styrelsen.
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111. Ordförandekonferens 7/10 2017
Länsförbundet kommer att anordna en konferens för ordförandena den 7 oktober i Vislanda.
Beslöts: att Valter Sandberg och Kennert Karlsson representerar Hästriket.
112. Amerikans Yngelröta
Thomas informerade om att det för närvarande inte finns något pågående fall av Amerikansk
Yngelröta i distrikt Kronoberg 04, 05 och 06. Det finns ett fall i Ingelstad, Växjö södra.
Det är viktigt att man som biodlare tittar på sina yngelkakor i samband med invintringen så att
man ser om det finns sjukdomstendens i samhället.
113. Samköp
Lennart Carlsson är ansvarig för samköpen som fungerar bra. Lennart lovar att även 2018 ta
hand om detta. Det är ett jättejobb Lennart gör och som Hästrikets medlemmar har mycket
hjälp av. Stort tack till Lennart.
114. Honungens & Äpplets dag den 24/9, Korrö.
Hästriket ska sälja 6 st lott ringar med honung och lökar från Br. Nelsons frö. Thomas kontaktar någon representant för Nelsons om vinstsponsring.
Länsförbundet har hand om provsmakning och säljer även lotter vid densamma.
Äppelkaketävling genomförs även i år. Inlämning vid början av dagen.
Stor annonsering och marknadsföring kring arrangemanget ska göra att det kommer mycket
folk till Korrö som provsmakar honungen. Information på Facebook m fl. sociala medier.
Beslöts: att Hästriket ställer upp med en förlustgaranti på 2.000 kronor om arrangemanget inte
klarar budgeten.
115. Inlämning av tävlingsbidrag.
Honungsburken, 700 g med sigill och SBR-etikett, samt ifyllt medlemsnummer på honungsbedömningskort och genomförd Bihusesyn, inlämnas till föreningens ordförande, Valter
Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång, senast den 9 september 2017.
116. Årsmöte den 11 november 2017 på Korrö
Årsmötet sker på Korrö loge den 11/11 kl. 13.00 – 17.00 ca. Årsmötesförhandlingar och
biprat, smörgåstårta, kaffe och stort Lotteri. Medlemspris 50 kr/person.
117. Honungs bedömning 2017
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 årsmötet och får senare sin honung bedömd av kommittén. Kennert tar i så fall emot vid årsmötet
enl. gällande regler. (Se punkt 115 ovan.) OBS! Ingen bedömning på årsmötet!
Se tidigare beslut den 6/2 2017, ” 67. Honungsbedöming för medlemmar”
118. Kvalité och Hälsa
Länsförbundet planerar att kalla avdelningarnas representanter. Men, någon träff är ännu inte
på agendan.
119. Reflektioner, Hembygdsgården Rävemåla 2/7
”Bin & biodling i ord och bild” Hästrikets, Valter och Thomas, presenterade den 2/7 kl.14-17
vid två tillfällen ett bildspel med frågor kring bin och biodling. Det var 26 intresserade besökare. Valters ljunghonung var mycket uppskattad.
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120. Gröngölingar Korrö 2018
Thomas tar upp frågan med Ola Abrahamsson på Korrö Restaurang om intresse finns för ett
genomförande 2018 i samarbete, Studieförbundet Vuxenskolan och Hästrikets bf.
121. Vinterträff 29/1 2018 kl.18.30
Valter håller kontakten med Martin Nehmann, vilket är ett fortsatt önskemål till föreläsare.
Plats: Söderport, fika och lotteri. Ärendet återkommer.
122. Vinterträff 26/2 2018 kl.18.30
Önskemål är Monika Larsson, Skåne. Valter har inte fått svar från Monica om det är genomförbart. Plats: Söderport, fika och lotteri. Ärendet återkommer.
123. Vinterträff 26/3 2018 kl.18.30
Plats: Söderport Tingsryd. Egna frågor eller om det kommer fram andra önskemål kan detta
planeras in. Fika och lotteri. Ärendet återkommer.
124. Sommarträff 2018
Planeras för en sommarträff den 9 juni 2018 hos Laila & Jan Johansson, Skillingsmåla, som är
nya biodlare 2017. Valter håller kontakten och ärendet återkommer.
125. Juliträff den 8/7
Bergquists biodling i Ringamåla, är nya medlemmar och biodlare fom 2017. De inbjuder till
en sommarträff med mat och biodling i Ringamålagården. Kennert håller kontakten och ärendet återkommer.
126. Nybörjarkurser, Annons i Mera Tingsryd
För att påminna tilltänkta biodlare att Hästriket håller kurser i Biodling under kommande vinter beslutar Hästriket att annonsera i Mera Tingsryd okt/nov numret.
Valter sköter annonseringen i samarbete med Vuxenskolan.
Flera medlemmar efterfrågar fortsättningskurs i biodling. Det är biodlare som varit igång
några år och som söker utveckling i sin biodling. Något som vi måste ta tag i och inte blanda
samman med rena nybörjare i biodling. Frågan tas upp på bl.a årsmötet och återkommer.
127. Övriga frågor
Kennert meddelade att han pratat biodling den 2/7 med Urshults Folkdansgrupp, 7 pers. vilka
visat stort intresse för biodlingen.
128. Nästa möte
Den 2/10 kl. 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryd. Valter kallar.
129. Mötets avslutning
Valter tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Thomas Karlsson,
Sekreterare

Valter Sandberg,
ordförande
3

