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Närvarande: Kalle Henriksson, Robert Möller, Thomas Davidsson, Ulf Andersson, Maria
Hessel och Björn Westeson.
1. Thomas öppnade mötet varefter förslaget till dagordning godkändes.
2. Konstituerande av styrelsen. Styrelsen beslutade att Maria Hessel skall vara kassör
samt Björn Westeson sekreterare.
3. Rapporter
a. från bigården. Kalle berättade att samtliga samhällen på Kulbacken och Gränsö
invintrats och behandlats med oxalsyra. Ett par samhällen är oroande små.
b. honungsbedömningskommittén. Åtta burkar hade lämnats in för bedömning.
Tre underkändes – i ett fall enbart pga. att någon bihusesyn inte hade gjorts.
Honungsbedömningskommittén kommer, i enlighet med årsmötesbeslut, att
genomföra ny bedömning vid nästa skördetillfälle om det är en önskan från
medlemmar.
c. ekonomi. Föreningens tillgångar på konto och handkassa är i dagsläget 9 300:-,
vilket bör göra det möjligt att hålla budgeten.
d. lokalen. Västerviks museum har nu meddelat att Loftsboden är klar för
inflyttning. Flyttningen bör vara avslutas i mitten på januari. Kalle håller i
planering och genomförande av flytten och meddelar i vilken mån det behövs
bärare.
4. Summering och reflektioner efter årsmötet. Hur förverkligar vi besluten?
• Styrelsen beslutade att Thomas, Maria och Björn skall ha ett möte med ledningen för
Västerviks museum för att diskutera möjliga samarbeten samt förväntningar. Björn
kontaktar museiledningen.
• För att åstadkomma ett bättre aktivt deltagande vid träffarna i bigården beslutade
styrelsen att organisera grupper om 4-5 personer som ansvarar för de bisamhällen som
de tilldelas. Grupperna bör vara sammansatta av personer med varierande lång
erfarenhet som biodlare.
• Styrelsen beslutade att ta fram ett kortfattat informationsmaterial om biodling och
föreningens verksamhet. Björn fick i uppgift att ta fram ett original och Ulf trodde sig
kunna ordna med tryckning av en upplaga på 1000 ex.
• Styrelsen beslutade att organisera gemensamma inköp av material och foder även
inför den kommande säsongen.
• Styrelsen beslutade att vid det planerade mötet med museiledningen diskutera ett
gemensamt arrangemang kring bin och biodling för allmänheten.
• Eftersom styrelsen gör bedömningen att det finns intresse för en kortare snickerikurs
för att göra material till såväl den egna biodlingen som föreningens. Styrelsen
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beslutade därför att Thomas skall undersöka våra möjligheter att vara på Torpaskolan
eller i annan lämplig lokal.
Studiecirkel för nybörjare och för de som har hållit på ett par år.
Styrelsen beslutade att Maria och Björn tillsammans skall leda studiecirkeln för
nybörjare. Startdatum för cirkeln är onsdagen den 12 februari. Cirkeln är avgiftsfri
medan studiematerial bekostas av deltagarna. Studiecirkeln genomförs med stöd av
Studieförbundet Vuxenskolan.
Leif Svensson är beredd att hålla i en studiecirkel som kan beskrivas som en
påbyggnadskurs för de biodlare som har hållit på i åtminstone tre år. Styrelsen
beslutade att påbyggnadskursen skall genomföras som ett arrangemang med stöd av
distriktet. Deltagare från andra föreningar betalar en studiecirkelavgift på 250:- medan
deltagare från Västerviks biodlarförening betalar 100:-. Studiecirkeln görs i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan. Leif skriver samman ett studiematerial som ingår i
cirkelavgiften. Studiestart den 21 januari efter anmälan direkt till Leif.
Förfrågan från Vikbolandet biodlarförening. Styrelsen beslutade att i nuvarande läge
meddela att föreningen inte anser sig kunna ta emot och arrangera meningsfulla
studiebesök för biodlare och medföljande familjemedlemmar från Vikbolandet.
Övriga frågor.
Leif Svensson har erbjudit sig att samordna en gemensam försändelse av vax för
prägling av vaxmellanväggar. Intresserade får vänd sig direkt till Leif för vidare
instruktioner.
Styrelsen beslutade att upptaktsmötet i bigården på Kulbacken skall äga rum den 23
april kl. 18.
Styrelsen har sitt nästa möte den 3 mars kl. 18Mötet avslutades kl. 20.05.

Thomas Davidsson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

