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Årsmötesprotokoll, Hästrikets biodlareförening, 

2019-11-16 kl.13.00, Rävemåla Bygdegård. 

 

1. Årsmötets öppnande. 

Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade de 47 närvarande medlemmarna 

välkomna och öppnade årsmötet. 

2. Val av mötesordförande. 

Till att leda dagens årsmötesförhandlingar valdes Valter Sandberg. 

 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Thomas Karlsson 

 

4. Val av protokolljusterare. 

Till protokolljusterare valdes Thomas Nolin och Lennart Carlsson 

 

5. Godkännande av kallelsen. 

Kallelsen har skickats personligen till alla medlemmar via e-post den 11/10, vilket 

godkändes av årsmötet. Påminnelse skedde den 16/11 tillsammans med kompletterad 

verksamhetsberättelse. 

 

6. Föredragningslistan godkändes.   

 

7. Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida. Protokollet ansågs 

därmed föredraget. Godkändes och lades till handlingarna. 

 

8. Aktiviteter året som gått - Verksamhetsberättelse. 

Valter föredrog 2019 års verksamhetsberättelse.  

Noteras kan att utbildningen inom föreningen har som alltid varit intensiv under det 

gångna året. Nybörjarkurser, fortsättningskurs och rationell biodling med många 

deltagare. Medlemssiffran har ökat. Honungsproduktion har nått rekordsiffror, över 70 

ton. Övervintringen har varit mycket ojämn, från att hela bigårdar slagits ut till att 

väldigt få samhällen dött. 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden och genomfört 5 medlemsmöten, 

varav ett där Östra Värends biodlare var inbjudna. 

Föredragningen som helhet godkändes och lades till handlingarna.  

(Bilaga 1-Verksamhetsberättelsen till originalprotokollet.) 

 

9. Årsrapporterna. 

Utdrag av sammanställningen i årsrapporterna redovisade att Hästrikets bf består av 

126 medlemmar, 73 män (-1) (58%) och 53 kvinnor (+5) (42%), vilket är ett ökat 

medlemstal med 4 och föreningen är fortfarande länets största avdelning.  

14 medlemmar har inte lämnat årsrapport. Honungsskörden för året 70 294 kg, vilket 

är 14 ton mer än 2018. Snittskörden är beräknad till 54 kg/samhälle.  

Medlemmarna har gjort 833 avläggare. Totalt har invintrats 2233 bisamhällen.  
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10. Bokslut. 

Kassör Lena Lernå föredrog resultat- och balansräkningen och det ekonomiska läget i 

föreningen, vilket sammanfattas som "mycket gott"! 

Resultatredovisningen slutar dock med ett plus 1.857,25 kronor, tillsammans överförs 

65.047,74 kronor till 2020 års verksamhet. 

(Bilaga Resultat- & Balansräkningen till originalprotokollet.) 

 

11. Revisionsberättelse. 

Peter Möller föredrog revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna. 

Revisorerna föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. (Bilaga Revisionsberättelsen till originalprotokollet.) 

 

12. Beslut angående ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslöt: att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

13. Medlemsvärvning 2020. 

Målsättningen är att starta en nybörjarcirkel för att få fler biodlare.  

11 personer är anmälda hittills. Kostnaden för deltagaren är medlemsavgiften till SBR 

eller om man inte vill bli medlem är kostnaden 500 kr/deltagare. 

Annons kommer i slutet av november i ”Tingsryds Allehanda” och betalas av 

Studieförbundet Vuxenskolan. Till annonsen kommer också en artikel om 

biodling/drottningodling att skrivas i tidningen. 

 

14. Önskemål om Medlemsaktiviteter 2020. 

Valter presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 och efterfrågade 

ytterligare önskemål från ombuden. Inga tillkommande önskemål framfördes. 

      

15. Kurser i SBR Länsförbundet 2020. 
Vårupptakt! Medverkan av Börje Blomster. Mer info kommer på hemsidan. 

 Lördagen 14 Mars 2020 kl. 9:30-15:30, Alvesta Folkets Hus. Anmälan till: Ingvar 

Johansson 076-103 08 60 ingvarjohansson727@msn.com.  

Godkänd biodlare!  

Fredag 24 januari 2020 09:00- 16:00 Alvesta Folkets Hus. Kursledare Preben 

Kristiansen från Jordbruksverket 

Anmälan till: Ingvar Johansson 076-103 08 60 ingvarjohansson727@msn.com 

16. Träffar i Hästrikets biodlarförening 2020 

Tre kvällar är inbokade medlemsträffar, måndagar kl. 18.30 med början den 27 

januari, 24 februari och den 30 mars aktivitet för medlemmarna.  

Träffarna genomförs i Söderportkyrkan, Tingsryd. 

Den 27/1 kommer Martin Nehmann och föreläser. Vill ni veta vem han är?  

Följ länken  https://www.youtube.com/watch?v=pa45wkZyvns    

24/2 – Erik Österlund, Hallsberg, berättar bl.a om sina resor till Broder Adam.  

30/3 – Inte klart. 

Sommarträffen planeras till juni. 

Sensommarmöte planeras till juli. 

Beslöts: att styrelsen får planera vidare med träffarna. 
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17. Länsförbundets resa 2020 

Det finns inte något förslag i dagsläget. Frågan kommer upp på årsstämman. 

18. Årsavgift i lokalföreningen. 

Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2021 

 

19. Val av ordförande på 1 år för 2020. 

Beslöts: att enhälligt välja om Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

 

20. Val av ledamöter på 2 år, 2020-2021 

Beslöts: att omvälja Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd,  
Lena Lernå, Gåvetorp, Alvesta  
Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult 

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd 

 

21. Val av revisorer på 1 år (2020). 

Beslut: Omval av Peter Möller, Idemåla 15, Tingsryd 

Omval av Taru Andersson, Strömmamåla, Tingsryd 

 

22. Val av revisorssuppleant på 1 år 

Beslut: Nyval av Kenneth Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

 

23. Val av ombud till Länsförbundsmötet, 2020. 
Årsmöte Kronobergs Biodlardistrikt Lördagen 1 februari 2020 kl. 10:00  

Plats:  Ingelstads gymnasiet, Ingelstad  

Nordbiodlaren Ingvar Arvidsson från Bengtsfors berättar om Nordbiprojektet 
SBR:s stadgar säger 1 ombud/20 medlemmar = 7 ombud x 2 i Kronoberg =14 

Beslöts: som ordinarie ombud välja,  

Valter Sandberg, Kvarnamåla, Väckelsång 

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, 

Stig Magnell, Opalvägen, Växjö, 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult,  

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd,  

Helena Fransson, Idemåla 15, Tingsryd,  

Lennart Carlsson, Björkeryd, Urshult. 

Thomas Karlsson, Bönemåla 1, Älmeboda 

Kenneth Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

Robert Jonasson, Möckleryd Kvarnamåla, Väckelsång 

Thomas Nolin, Ruveboda, Linneryd 

Jan Johansson, Skillingsmåla, Urshult 

Ellinor Heim, Norratorp, Linneryd 

Ulf Svensson, Åsatorpet, Skruv  

 

Beslöts: att som suppleanter välja  

Per Jönsson, Dunshult, Urshult  

Kurt Nilsson, Dunsmåla, Urshult   

Nina Claus, Söftestorp Solbacken, Väckelsång 

Mats Andersson, Strömmamåla 2, Tingsryd. 
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24. Val av Honungs bedömningskommitté för 2020. 

Beslöts: att för 1 år omvälja  

Kenneth Karlsson, Björkedal, Tingsryd, ordförande 

Ingvar Johansson, Bergaryd, Urshult 

Klas-Göran Andersson, Övre Källehult, Tingsryd 

Peter Möller, Idemåla, Tingsryd 

Wanarat Hjelm, Dackegatan 14, Väckelsång 

 

25. Val av valberedning 2019 

Beslöts: att omvälja Mats Andersson, Strömmamåla, Tingsryd och 

Robert Jonasson, Möckleryd, Väckelsång. 

 

26. Motioner. 

En motion har inkommit från Mats Andersson Strömmamåla 2 Tingsryd. Motionen 

som helhet lyder; 

Motion 
Jag föreslår att årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att hemställa till Länsförbundet att även 
kalla in ersättarna till årsmötet. Det skulle ge även ersättarna en möjlighet att närmare lära känna 
andra biodlare i distriktet och även lära sig hur Länsförbundet fungerar. 
Ersättarna ska ha yttrande och förslagsrätt men ingen rösträtt. 
Mats Andersson 

 

Årsmötes beslut:  att tillstyrka motionen och  

att skicka motionen vidare till Kronobergs Biodlarförbund styrelse 

för yttrande och beslut. 

 

27. Länets bästa honung 2020. 

Årsmötet diskuterade ”Länets Bästa Honung” utifrån att det är mycket få deltagare 

från andra avdelningar som lämnar in honungsburkar för bedömning och deltagande i 

tävlingen. Kanske är det för att nuvarande plats ”Korrö” ligger så långt öster ut man 

kan komma i länet. Kanske skulle Hästriket själva ha en tävling. Frågorna blev 

obesvarade.  

Kronobergs Läns Biodlarförbund planerar för honungens och äpplets dag i september 

2020 på Korrö Hantverksby. Mer om detta kommer förmodligen att föreslås från 

Biodlarnas länsförbunds årsstämma 1 februari 2020.  

Honungs & Äpplets dag på Korrrö 2019 besökets av drygt 600 pers.  

113 personer lämnade sin röst på länets bästa honung. 

1:a blev Ingvar Johansson, Hästrikets bf. 57 röster 

2:a blev Sandra Peeters & Sigrid de Wolf, Hästrikets bf 30 röster 

3:a blev Laila Johansson, Hästrikets bf. 26 röster 

Ingvar fick sin första inteckning i vandringspriset. Han vann också ett presentkort för 

två, med tre-rätters meny, som Korrö Restaurang sponsrade honungstävlingen med.  

Alla förärades ett diplom. Hästriket gratulerar vinnarna. 
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28. Övriga frågor. 

a) Drottningodling är en viktig del i biodlingen. Tanken är att göra någon teorikväll 

och att den praktiska delen sker vid några tillfällen i maj månad med Valter som 

ledare i så fall. Styrelsen återkommer i ärendet. 

 

b) ”Rationell Biodling” är inte planerad i vinter. 

 

c) Fortsättningskurs i biodling kommer att genomföras i likhet med 2019. Deltagarna 

besöker biodlare i föreningen och får information om hur man genomför sin 

biodling och kan ställa frågor. Kostnaden blir 50 kr/tillfälle med planering av sex 

träffar. 

 

d) Samköpen. Lennart Carlsson kommer att samordna inköp av kupmaterial mm. 

även 2020. En beställning måste göras senast under februarimötet. Lennart 

mottager beställningslistan som finns att skriva ut på Hästrikets hemsida. 

Beställningssedlar kommer även att finnas för utdelning vid januarimötet. 

 

e) Thomas sammanfattade i korta ordalag den ny bisjukdomslagen. Jordbruksverket 

har beslutat revidera nuvarande bisjukdomslag och bisjukdomsförordningen när 

det gäller bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. 

Thomas föreslog att kommunens tillförordnade bitillsynare deltar vid någon 

medlemsträff och går igenom lagkraven för dem som inte vill/kan delta vid kursen 

Godkänd Biodlare. 

 

f) Hästrikets resa under det gångna året var trevligt och inspirerade till nya mål. 

Styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en resa under 2020. Ett 

flertal medlemmar var intresserade att följa med. 

 

VSH-projekt nationellt 

Thomas Karlsson deltar i gällande VSH-projekt genom att i höst vintrat in två 

bidrottningar (VSH) som ska användas i aveln 2020. 

 

29. Mötets avslutning 

Valter tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Han inbjöd alla 

att äta Korrös fantastiskt goda smörgåstårta.  

Följ föreningen på Hemsidan www.hastriketsbiodlare.se  

 

  

Vid protokollet: 

     ……………………………………. ………………………………………. 

    Thomas Karlsson  Valter Sandberg 

    Sekreterare  Ordförande 

  

 

 

Justeras: 

                         ……………………………………. ………………………………………. 

   Thomas Nolin   Lennart Carlsson 

    

http://www.hastriketsbiodlare.se/

