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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 11 januari 2016. 
 
Närvarande: Niclas Johansson, Manfred Fjellstedt, Maria Hessel, Robert Möller och Björn 
Westeson  

1. Niclas öppnade mötet 
2. Dagordningen godkändes.  
3. Rapporter 

• Ekonomi. Det är nu klart med banken så att Maria och Niclas har tillgång till 
föreningens ekonomi.  
Saldot är nu drygt 10 000:-. Medlemsavgifterna för 2016 kommer att sättas in 
på föreningens konto den kommande veckan. Styrelsen uppmanar de som ännu 
inte har betalat medlemsavgiften för 2016 att snarast göra det. Maria skall 
kolla hur honungsförsäljningen gått för den skolklass som kontaktat Eva 
Dellemyr. 

• Medlemssituationen. Det är något oklart hur många medlemmar som betalat 
medlemsavgiften. I sammanhanget kan noteras att av de drygt 40 personer som 
var medlemmar 2015 endast 13 medlemmar lämnat i årsrapport över sin 
biodling. Styrelsen anser att detta är mycket dåligt eftersom den samlade 
statistiken ligger till grund för vilka bidrag som skall komma biodlingen till 
del. Skärpning anbefalles! 

• Honungsbedömning. Någon honungsbedömning har ännu inte skett. 
• Reflektioner efter årsmötet. Roligt att många kom, vilket förhoppningsvis är en 

god grund för kommande aktiviteter och att många därigenom känner 
delaktighet i besluten om den kommande verksamheten. 

4. Hur går vi vidare med sponsoravtalet med Tjustbanken? Styrelsen beslutade att 
inköpet av bidräkter skall vara gjort innan det praktiska arbetet för nybörjare börjar i 
bigården. Styrelsen beslutade vidare att Manfred och Björn till nästa styrelsemöte 
skall ta fram ett underlag för hur informationsbigården skall utformas. 

5. Nybörjar- och fördjupningscirklar. Björn tog på sig att leda nybörjarcirkeln men han 
vill gärna att det skall finnas en till cirkelledare och då gärna någon som har det färskt 
i minnet hur det var att komma igång med sin biodling. Styrelsen beslutade att Björn 
skall göra ett utskick till dem som gick nybörjarcirkeln 2015 för att höra vem som vill 
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vara med och leda cirkeln samt ett utskick till alla medlemmar för att få reda på vilket 
innehåll man önskar sig av en fördjupningscirkel. Björn fick även i uppdrag att skriva 
en info-text om studiecirkeln som kan anslås vid bigården och andra lämpliga platser 
som ett led i marknadsföringen. 

6. Vad skall vi ha den nya boden till? Styrelsen beslutade att prioritera att golvet och 
taket lagas samt att den nya lokalen inkluderas i det hyresavtal vi har med 
Marsbäcken. 

7. Snickericirkel. Tack vare Gunnar Tidemans sonderingar har vi nu fått klartecken för 
att vara på Ludvigsborgsskolan. För att få klarhet i vilka önskemål och idéer som finns 
bland medlemmarna angående snickericirkeln så beslutade styrelsen att via ett e-post 
utskick fråga vad vi skall göra. Är det mallar för ramar, kupmaterial, trillingbottnar, 
foderlådor eller annat som vi bör tillverka. Skall det vara material till föreningen eller 
den enskilde? 

8. Temakvällar. Styrelsen beslutade att bjuda in förbundssekreterare Jonas Eriksson för 
en diskussion kring SBR och livet i föreningarna. Björn fick i uppdrag att ordna med 
inbjudan och att vi bör ha minst en månads framförhållning inför arrangemanget, som 
vi eventuellt kan genomföra tillsammans med distriktet eller åtminstone med stöd från 
distriktet. 

9. Planering av studieresa till Visingsö och den parningsstation som finns där. Styrelsen 
beslutade att Maria till nästa styrelsemöte skall ta fram olika alternativ med kostnader 
för transporten. 

10. Skall vi medverka vid kommunens Framtidsdag Vision 30? Styrelsen beslutade att vi 
inte skall vara med. 

11. Frågor inför distriktets årsmöte. Styrelsen beslutade att föreningens delegater skall 
informera om flytten till Marsbäcken, samt de eventuella samarrangemangen kring 
fördjupningscirkel och mötet med SBRs förbundssekreterare samt sist med inte minst 
begära en grundlig redovisning av distriktets ekonomi och kostnader under det gångna 
året. 

12. Hur organiserar och marknadsför vi den fortsatta försäljningen av vår honung? 
Styrelsen beslutade att andra ideella föreningar som säljer vår honung skall få behålla 
15:-/burk honung som säljs för 70:-.  
Priset på en hel kartong med 12 burkar skall vara 700:-. 
Manfred samlar all kvarvarande honung hemma hos sig så att vi kan ha en klar bild av 
hur stort lager vi har. 
Niclas köper in träskedar för provsmakning. 
Manfred och Björn tar fram laminerade informationslappar angående 
honungsförsäljning med kontaktuppgifter till Manfred. 

13. Samspelet med Bigårdsgruppen. Bigårdsgruppen består av Thomas Davidsson, Janne 
Lindeberg, Håkan Ekström, Niclas Johansson och Manfred Fjellstedt 
(sammankallande). Bigårdsgruppen gör i god tid inför den gemensamma 
materialbeställningen en inventering av vilka inköpsbehov som finns samt lämnar ett 
förslag som styrelsen har att ta ställning till. 

14. Planering och tid för gemensamma inköp. Styrelsen beslutade att den 30 mars skall 
vara sista datum för önskemål inför den gemensamma materialbeställningen.  

15. Informationsfolder om föreningen. Styrelsen beslutade att Björn till nästa 
styrelsemöte skall ha tagit fram ett förslag på enklare folder. 

16. Översyn av föreningens hemsida. Styrelsen beslutade att under våren göra en översyn 
av hemsidans struktur samt att inte länka till kommersiella sidor.  
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17. Policy angående e-post utskick från föreningen. Styrelsen beslutade att det endast är 
den som är ansvarig för medlemsregistret som får skicka ut e-post meddelanden i 
föreningens namn till samtliga medlemmar. 

18. Kan vi ha en Dropbox/Onedrive – mapp för underlag till våra möten. Styrelsen 
beslutade att tills vidare skall underlag till rapporter och beslut i styrelsen distribueras 
via Björn som också skickar ut kallelse och förslag till dagordning. 

19. Förtydligande av reglerna för ersättning/betalning från föreningen. Reglerna är enligt 
styrelsen redan tillräckligt tydliga, men styrelsen uppmanar medlemmar som haft 
utlägg/yrkar på ersättning eller betalning skall göra detta i direkt anslutning till den 
aktuella händelsen för att inte i onödan försvåra arbetet för kassören. 

20. Hur organiserar vi byggandet av en permanent visningskupa på Marsbäcken? Frågan 
är redan behandlad under punkt 4. 

21. Datum för Upptaktsmöte i bigården. Styrelsen beslutade att upptaktsmötet i bigården 
skall vara den 27 april kl. 18. 

22. Hur dokumenterar vi vår verksamhet mer systematiskt med bra bildmaterial? Styrelsen 
beslutade att skjuta på frågan till ett senare tillfälle. 

23. Övriga frågor. – 
24. Tid för nästa möte. Styrelsen beslutade att nästa möte skall äga rum onsdagen den 17 

februari kl. 18 samt att Maria svarar för kaffebröd. 
25. Mötet avslutades kl. 20.15 

 
 
 
 
Niclas Johansson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 
 
 

 
 
 
 


