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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 15 april 2018.
Närvarande: Maria Hessel, Benny Lärking, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Sanna 
Dellhammar och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.16.35
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Sparbanksstiftelsen har beviljat föreningens ansökan på 12 000:- för inköp av en 

honungsslunga och en del kringmaterial. Tillskottet gör att föreningen nu disponerar ca 27 
000:- plus det  beviljade bidraget i reda pengar. Styrelsen beslutade att Niclas och Kerstin 
tillsammans skall ta fram ett förslag på slunga, som föreningen skall köpa.

• Medlemssituationen. Föreningen har i dagsläget 51 medlemmar enligt SBRs medlemsregister.
• Snickericirkeln blev inställd på grund av för få intresserade.
• I nybörjarcirkeln samlar 21 engagerade deltagare.
• Läget för föreningens bisamhällen på Marsbäcken och Gränsö är lite oklart. Styrelsen 

beslutade att Bigårdsgruppen snarast ska svara för att samhällena kontrolleras med avseende 
på tillgången till foder och se till att bottnarna städas. Styrelsen beslutade att Benny tar 
kontakt med Kalle Henriksson.

• Övriga rapporter. Styrelsen diskuterade att frågan om återrapportering från olika evenemang 
där någon deltagit i måste förbättras som ett led i att bredda kunskap och engagemang. Under 
den här rapportpunkten kunde Niclas berätta att han varit på ett möte i Skänninge, SBR, med 
representanter från andra distrikt och att frågor om distriktens roll och framtida arbete 
diskuterats. Niclas har även varit på ett möte med kvalitetssamordnare och diskuterat hur 
honungsbedömningen skall kunna förbättras. Med anledningen av den diskussionen beslutade 
styrelsen att vi fortsättningsvis måste se till att det ingår erfarna biodlare i 
honungsbedömningskommittén vid sidan av nyblivna biodlare. Att följa de de gällande reglerna 
för honungsbedömning måste vara en självklarhet. 

4. Lokalen på Marsbäcken. Stiftelsen söker ny arrendator och avvaktar möte med Biföreningen till 
dess att frågan om arrendator är löst. Styrelsen beslutade att innan vi sätter oss i ett möte 
med Stiftelsen Marsbäcken måste det finnas ett skriftligt förslag till hyresavtal.

5. Extrainsatt möte med distriktet Norra Kalmar län 2018-04-22. Något nytt mer preciserat förslag 
till verksamhetsplan föreligger inte. Niclas, som nu även är ordförande i distriktet, meddelade 
att tanken bakom mötet är att fånga in synpunkter och förväntningar på distriktet från 
föreningarna. Maria och Sanna deltar.

6. Städdag vid föreningsbigården 2018-04-22 mellan kl. 10 och 13. Enligt styrelsens mening är 
det allra viktigast att samhällena kontrolleras, plats för visningskupan bestäms samt en allmän 



uppsnyggning inne och ute. Det blivande slungrummet bör förberedas så att det går att lägga 
in golvmattan.

7. Gemensamma resan till Julita. Styrelsen beslutade att Björn skall skicka ut påminnelse 
angående anmälan.

8. Drottningodlingscirkel. Frågan tas upp vid kommande möte då det även bör bestämmas om vi 
skall köpa in nya drottningar till parningsstationen på Gränsö.

9. Visningskupan. Niclas har beställt en visningskupa. Frågan om placering se pkt. 6.
10. Biodlingens dag 2018-06-17 på Marsbäcken. Frågan om lämplig inledare är olöst. Styrelsen 

diskuterade om vi skall arrangera ett antal stationer där olika saker inom biodlingen 
presenteras. Frågan återkommer vid kommande möten.

11. Övriga frågor. I veckan kommer beställningsformulär att skickas ut till medlemmar och de som 
följer nybörjarcirkeln.

12. Nästa styrelsemöte. Preliminärt onsdagen den 23 maj ca kl. 20 på Marsbäcken.
13. Mötet avslutades kl. 18.40.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


