Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 10 augusti 2016 i Niclas Toyota!!
Närvarande: Niclas Johansson, Maria Hessel, Lennart Carlsson och Björn Westeson
1. Niclas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes efter det att den hade kompletterats med punkterna 10 och
11.
3. Rapporter
• Ekonomi. Ekonomin är mycket god med drygt 16 000:- på bank och kassa.
• Medlemssituationen. Föreningen har nu 50 betalande medlemmar, vilket nog
är rekord.
4. Konfirmering av tidigare beslut vid medlemsmöte 22 juli ang styrelsens
sammansättning genom inval av Kerstin Petersson fram till årsmötet. (Punkten
föranledd av att sekreteraren av misstag har raderat tidigare protokoll.) Styrelsen
beslutade i enlighet med förslaget. Eftersom Kerstin av årsmötet utsetts till revisor,
vilket hon inte kan vara som styrelseledamot, beslutade styrelsen att Maria skall
kontakta Ove Henriksson och meddela att han får gå in som ordinarie revisor.
5. Uppföljning av tidigare styrelsebeslut och verksamhetsplan för året. Styrelsen gjorde
en genomgång av det som årsmötet beslutat angående verksamhetsplanen och kunde
konstatera att de flesta punkterna var åtgärdade.
6. Vad gör vi med föreningens honung? Styrelsen beslutade att vi skall finsila, ympa och
tappa ytterligare två hinkar grovsilad honung på burk. Styrelsen beslutade vidare att
Lennart skall kontakta Högöhallen för att höra om dom är intresserade av att fortsätta
att sälja föreningens honung på samma villkor som tidigare.
7. Förslag på ny honungsetikett. Styrelsen beslutade att godta det nya förslaget på
honungsetikett/logga med en mindre justering samt att ge Björn i uppdrag att ta in
offert från tryckeriet. Den nya etiketten har inte med namnen på styrelseledamöterna
utan endast en hänvisning till hemsidan, vilket gör att den kan användas under längre
tid.
8. Fortsatta upprustningen av lokalerna på Marsbäcken. Styrelsen beslutade att vi under
hösten skall göra färdigt golvet genom att lägga in golvskivor och svetsad matta.
Styrelsen beslutade även att be Martin Öhlen och Brett Moreton att organisera arbetet.
Självklart så skall alla medlemmar i mån av tid och möjlighet vara med och göra
arbetet!
9. Hur många samhällen är det lämpligt att föreningen har? Efter en kortare diskussion
beslutade styrelsen att det även fortsättningsvis kan vara lämpligt att vi har 10-12

samhällen vid föreningsbigården på Marsbäcken. Antalet motiveras av att det dels kan
vara bra att ha en buffert för eventuella vinterförluster samt att vi med så många
samhällen har en möjlighet att erbjuda nya medlemmar fullvärdiga samhällen redan
under juni månad. Antalet samhällen på Gränsö bestäms utifrån behovet för
parningsstationen.
10. Gemensam försäljning av vax. Styrelsen beslutade att ge Björn i uppdrag att göra ett
utskick till föreningens medlemmar för att se hur många som är intresserade av att vi
gemensamt skickar in vax till försäljning och eller valsning av nya mellanväggar. En
gemensam försäljning där vi delar på fraktkostnaderna bör vara till fromma för var och
en.
11. Uppdatering av hyreskontraktet på Marsbäcken. Styrelsen beslutade att Björn på nytt
skall kontakta Lars Övling för att få det uppdaterade hyreskontraktet.
12. Övriga frågor. Till nästa styrelsemöte bör vi tänka på om vi skall formulera några
motioner till SBR:s Riksförbundsmöte.
13. Nästa möte. Onsdagen den 14 september kl. 18.
14. Mötet avslutades kl. 19.30.

Niclas Johansson, ordf.

Björn Westeson, sekr.

