Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 8 mars 2017.
Närvarande: Anders Palm, Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson
och Björn Westeson.
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Niclas öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Rapporter.
Ekonomi. Föreningens ekonomi är fortsatt god med drygt 22 000:- i kassan.
Medlemssituationen. I dagsläget har 40 medlemmar betalat årsavgiften.
Hyresavtalet med Stiftelsen Marsbäcken har vi nu fått undertecknat.
Distriktets årsmöte. Maria och Björn var med på mötet och rapporterade att ordningen inom
distriktet är under all kritik, vilket det förefaller som distriktets ordförande inte är speciellt oroad
över. Det innebär att det kommer fortsatt att vara svårt att förklara och försvara att en del av
årsavgiften till SBR skall gå till en organisation som varken förmår hålla sig till SBRs stadgar
eller genomföra någon som helst verksamhet.
Föreningens motion till Riksförbundsmötet. Via distriktet har Niclas fått information om att vår
motion inte kan tas upp vid Riksförbundsmötet på grund av att distriktet rapporterat sitt bifall till
motionen ett par dagar för sent. (Sic!) Styrelsen beslutade att Björn skall formulera ett skarp
brev till SBR med kopia till distriktet i vilket vi framför vår kritik mot vilket sätt vår motion
behandlats.
Studiecirkel för nybörjare. Tolv personer har anmält sig till cirkeln som har haft ett möte med
engagerade deltagare.
Snickerikvällar. Niclas söker fortsatt Gunnar Tideman för att få klartecken angående lokalen.
Styrelsen beslutade att Niclas så snart han fått besked angående lokalen skall meddela Björn
som då skall göra ett utskick till samtliga medlemmar.
Resan till Biredskapsfabriken. I dagsläget är det för få som har anmält att man vill följa med.
Styrelsen beslutade att Björn skall göra ett nytt utskick till alla medlemmar samt till
kontaktpersoner i andra biföreningar inom distriktet.
Upprustning av föreningsbigården. Styrelsen beslutade att vi skall anordna en arbetsdag
söndagen den 9 april mellan kl. 10 och ca. kl 14. Anders och Björn skall förbereda dagen
genom att skaffa sig en bild över vad som bör göras samt behovet av verktyg.
Övriga frågor. Lennart förstärker bigårdsgruppen och gör en inventering över vilka inköp som
bör göras.
Tid och plats för nästa möte. Styrelsen beslutade att förlägga mötet till Föreningsbigården den
19 april kl. 17 innan Preben Kristiansens besök.
Mötet avslutade kl.20.00

Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

