Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 21 juni 2017.
Närvarande: Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson och Björn
Westeson.
Niclas öppnade mötet ca kl. 20.
Dagordningen godkändes.
Rapporter.
Ekonomi. Föreningens ekonomi är fortsatt god med ett eget kapital på knappt 12 000:-.
Medlemssituationen. I dagsläget har 45 medlemmar betalat årsavgiften. Styrelsen beslutade
att Björn skall skicka en påminnelse till de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften.
• Övriga rapporter. Det råder fortfarande viss oklarhet vad som krävs för att föreningen skall få
sälja honungen som ”godkänd leverantör”, men troligen krävs att våra etiketter är försedda
med streckkod EAN kod. Styrelsen beslutade att Björn skall undersöka om föreningen kan
erhålla streckkod via SBR.
4. Informationsbigård. Niclas erbjöd sig att under sin semester göra en informationsbigård samt
hitta en lämplig placering. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
5. Avläggarförsäljning inkl. samhällen. Styrelsen har nu kunnat förmedla samhällen och avläggare
till deltagare i nybörjarcirkeln som så önskat. Styrelsen beslutade att ytterligare delningar av
samhällen skall göras för att bl a minska risken för svärmning.
6. Information från kvalitetsmötet i Skärningen den 10 juni. Niclas berättade att mötet uttryckt
skepsis angående annonsering om VSH drottningar, avrått från köp av ”bivax” från Kina då det
i flera fall visat sig inte innehålla just bivax samt att man tillsatt en arbetsgrupp som skall ta
fram förslag om bättre kvalitetssäkring och marknadsföring av svensk honung.
7. Materialbehov inför hösten. Önskemål om fler kupknivar ,bitömmarbottnar samt inköp av Bifor
för invintring.
8. Parningsstationen på Gränsö. Inköp av drottningar för bruksparning. Styrelsen beslutade att
Niclas skall beställa två parade drottningar för tillsättning i samhällen i föreningsbigården.
9. Det sk slungrummet. Upprustning av bodarna samt mussäkring av alla utrymmen. Styrelsen
beslutade att anordna en arbetsdag lördagen den 19 augusti med start kl. 10.
10. Slungning av föreningens honung. Styrelsen beslutade att frågan skall diskuteras vid nästa
onsdagsträff. Det kan bli aktuellt med en slungning i början av juli.
11. Hur fungerar arbetet vid föreningsträffarna samt i styrelsen. Efter en stunds diskussion
utkristalliserades ett par punkter som kan vara viktiga för framtiden. Fler måste ta ansvar för att
arbetet vid träffarna kommer igång samt att uppdelningen av ansvaret för skötseln av de olika
samhällena bör göras tydligare genom bl a skapandet av fastare gruppering kring föreningens
mer erfarna biodlare. I styrelsearbetet är det önskvärt att fler lämnar förslag på punkter till
dagordningen, att dagordningen kommer ut i tid samt att var och en i förväg tänkt igenom
förslag och kommentarer till de olika punkterna. Förberedda diskussioner ger ofta bättre
slutresultat.
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12. Övriga frågor. Frågan om drottningodling aktualiserades på nytt och styrelsen beslutade att
Niclas skall be Ove och Vanja att de berättar hur de gör när dom odlar fram drottningar.
13. Nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att det vid nästa onsdagsträff den 28 juni skall
genomföras ett öppet styrelsemöte kring parningsstationen på Gränsö. Vilka önskemål och
förutsättningar finns det för att vi skall få igång en parningsstation i enlighet med vad som sagts
i verksamhetsplanen 2017?
14. Mötet avslutades kl. 22.10.

Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

