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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 4 mars 2018.
Närvarande: Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Sanna 
Dellhammar och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.16.15
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Maria redogjorde för den ekonomiska ställningen, som fortsatt är mycket god med 

drygt 25 600:- på föreningen bankkonto.
• Medlemssituationen. Föreningen har i dagsläget 51 medlemmar enligt SBRs medlemsregister.
• Distriktets årsmöte. Från föreningen närvarade Niclas, Kerstin, Maria och Björn. Vid årsmötet 

beslutades att den nytillträdda styrelsen skall kalla till ett nytt möte i mitten på april eftersom det 
vid årsmötet inte fanns något förslag till verksamhet för det kommande året. Biodlarföreningen i 
Gamleby hade dessutom ett förslag som i korta drag gick ut på att ansvaret för distriktets 
verksamhet skall alternera mellan de olika lokalföreningarna. Förslaget skall utvecklas inför 
mötet i april. Det förslaget samt styrelsen förslag till verksamhet skall finnas tillgängligt i god tid 
innan mötet. Det finns ännu ej något protokoll från årsmötet, vilket får anses vara 
anmärkningsvärt med tanke på att det nu har gått flera veckor sedan årsmötet.

• Nybörjarcirkeln. 21 personer har anmält att de vill följa cirkeln som startar onsdagen den 7 
mars. Styrelsen beslutade att Björn får beställa det antal studieböcker som behövs på faktura 
till föreningen. Cirkeldeltagarna betalar sedan sina böcker.

• Eldragning på Marsbäcken. Lennart berättade att han nu gjort färdigt elinstallationerna. Det 
som återstår är anslutningen till nätet. Hyresvärden, Stiftelsen Marsbäcken, har låtit installera 
en elmätare med vilken föreningens  elförbrukningen skall kunna avläsas.

• Övriga rapporter. Inga övriga rapporter.
4. Lokalen på Marsbäcken. Stiftelsen Marsbäcken vill ha ett möte med föreningen för att diskutera 

ett nytt hyresavtal. Styrelsen beslutade att föreslå ett möte den 11 april kl. 19. Vid mötet skall 
Niclas, Maria och Björn vara med. På fråga om hur stor elförbrukning föreningen har haft det 
innevarande året beslutade styrelsen att den kan uppskattas till 400 kwh. Niclas skall 
distribuera det gällande hyresavtalet till samtliga i styrelsen.

5. Förslaget om resa till Julita. Maria presenterade ett förslag om att föreningen tillsammans med 
Tjusts hushållningssällskap skall göra en resa till Julita gård. Styrelsen beslutade att Björn 
snarast skall göra en presentation av resans innehåll och de subventionerade kostnaden på 
415:-/medlem. Informationen skickas ut till alla medlemmar som senast den 20 april skall 
anmäla sitt intresse genom att betala in summan till föreningens bankkonto.



6. Snickericirkeln. Sanna berättade att vi får disponera en lokal på Återvinningen mellan kl. 18 - 
21. Vi får själva ta med de verktyg som behövs. Styrelsen beslutade att Björn skall skicka ut 
information om snickerikvällarna samt hur vi skall kunna göra gemensamma materialinköp. 
Preliminära datum för snickerikvällarna är den 26 mars samt den 16 april.

7. Drottningodlingscirkel. Frågan diskuteras vidare vi kommande styrelsemöte.
8. Visningskupan. Niclas berättade att han nu beställt en visningskupa som kommer att levereras 

i mitten på april. Uppställningsplatsen bör bestämmas vid den gemensamma 
”Uppsnyggningsdagen”. (se nedan punkt 12.) 

9. Inköp av slunga till föreningen. Styrelsen beslutade att ett inköp är mycket viktigt att få till 
under sommaren.

10. Frågan om bidrag från kommunen och Tjustbanken. Maria redogjorde för sina kontakter. Från 
kommunen kan vi knappast räkna med att få något ekonomiskt stöd medan det låter mer 
uppmuntrande med Sparbanksstiftelsen. Styrelsen beslutade att Maria skall skicka in en 
ansökan med ett angivet belopp på 12 000:- för inköp av slunga.

11. Evenemang för allmänheten. Styrelsen beslutade att arrangera Biodlingens dag söndagen den 
17 juni (prel.) samt att Niclas skall kontaktat Karina Karlsson, som är rådgivare i biodlingsfrågor 
vid SBR, och be henne hålla en presentation under dagen.

12. Övriga frågor. 
• Styrelsen beslutade att vi skall ha en allmän ”Uppsnyggningsdag” vid föreningsbigården 

söndagen den 22 april med start kl.10.
• Styrelsen beslutade att föreningen bör ha ca 15 bisamhällen, samt att vi även i år ska sträva 

efter att kunna erbjuda de som har följt nybörjarcirkeln samt blivit medlemmar att få köpa 
avläggare eller hela samhällen till ett kraftigt subventionerat pris; 750:- för en avläggare på 5 
ramar och 1500:- för ett samhälle på 10 ramar.

13. Nästa styrelsemöte. Söndagen den 15 april kl. 16 hos Maria.
14. Mötet avslutades kl. 19.00.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


