Protokoll från styrelsemöte 2013-02-13 på Timmergatan 5
Närvarande: Kalle Henriksson (adjungerad), Robert Möller, Ulf Andersson, Thomas
Davidsson (ordförande), Maria Hessel (kassör) och Björn Westeson (sekreterare).
1. Thomas hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Konstituering av styrelsen. Styrelsen beslutade att Maria Hessel skall vara
föreningens kassör samt att Björn Westeson skall vara sekreterare och kontaktperson
tillsammans med Thomas Davidsson.
Styrelsen beslutade att Thomas Davidsson (ordförande) och Maria Hessel (kassör) var
för sig skall kunna teckna föreningen.
3. Genomgång av årsmötesprotokollet.
• Styrelsen beslutade att Björn skulle göra ett utkast till ett brev där föreningen ber
att SBR på ett tydligt sätt redovisar vad medlemsavgiften används till. Ett utkast
cirkuleras inom styrelsen innan det skickas iväg.
• Frågan om arbetsträffar för föreningens medlemmar diskuterades. Styrelsen
beslutade att Kalle till nästa styrelsemöte skall inventera vilka behov som finns när
det gäller att färdigställa material till föreningen. Frågan skall därefter diskuteras
vid det allmänna medlemsmöte som planeras till tisdagen den 12 mars kl. 18.30.
Huvudtemat vid det mötet skall vara vad som är aktuellt att göra i bigårdarna nu
och inför en kommande säsongen. Björn fick i uppdrag att undersöka om vi kan få
vara i Torpaskolans lokaler om det blir aktuellt med ”snickerimöten”.
• När det gäller frågan om parningsstationen på Gränsö tar vi upp den frågan vid ett
senare tillfälle men redan nu beslutade styrelsen att inte gå ut med någon
annonsering om Gränsö som parningsstation.
• Frågan om en ny föreningslokal eller placering av föreningens bigård har låg
prioritering i styrelsens arbete i nuvarande läge där det gäller att få
kärnverksamheten att fungera bra. Styrelsen beslutade att be museet om en nyckel
till vattenkastaren så att vi kan ha tillgång till friskt vatten.
• Styrelsen beslutade att Björn skulle skissa på ett informationsmaterial som
innehåller såväl övergripande som lokal information om biodling och föreningens
verksamhet. Ulf lovade å sin sida att undersöka om vi skulle kunna få materialet
tryckt till en fördelaktig kostnad. I det sammanhanget diskuterades även frågan om
att få fram etiketter till föreningens honungsburkar som är lättare att använda.
Björn och Ulf fick i uppdrag att undersöka detta.
4. Budget för 2013. Maria presenterade ett förslag till rambudget för året baserat på
erfarenheter från de föregående årens erfarenheter. Styrelsen beslutade i enlighet med

förslaget samt uppmanade Maria att kontakta SBR för att få en aktuell förteckning
över vilka som i dagsläget är medlemmar i föreningen. Bilaga.
5. Studiecirkel för nybörjare och andra. ( Och andra förtydligades på så sätt att cirkeln
skall vara öppen för alla gamla som nya som vill förkovra sig i biodlandets konster.)
Styrelsen beslutade att de som visat intresse för att gå en studiecirkel i biodling skall
bjudas in till ett första träff vid det allmänna medlemsmötet den 12 mars samt att den
första cirkelträffen preliminärt skall vara den 20 mars. Björn och Robert tog på sig att
fungera som cirkelledare samtidigt som även andra föreningsmedlemmar skall kunna
gå in vid olika tillfällen. Ambitionen skall vara att cirkeldeltagarna skall sköta ett eller
flera samhällen i bigården på Kulbacken. Stor vikt skall läggas vid den praktiska
hanteringen.
Information om cirkeln skall spridas via vår egen hemsida, Vuxenskolan,
föreningsinformation i Västerviks Tidningen samt sist men inte minst viktigt genom
oss som redan är biodlare!
6 Gemensamma inköp. Styrelsen beslutade att enskilda medlemmar även i år skall
erbjudas möjlighet att göra gemensamma inköp av material och foder. Erfarenheterna
från förra året pekar på att beställningsrutinerna måste stramas upp samt att
förskottsbetalning måste tillämpas. Kalle erbjöd sig att även i år hålla med en plats till
vilken materialet kan levereras. Björn fick i uppdrag att undersöka om vi kan påräkna
några rabatter vid samordnade inköp.
7 Depå. Styrelsen beslutade att Thomas skall kontakta Christian för att höra om han
fortfarande är beredd att vara depåföreståndare samt vilka villkor som gäller för att
hålla en depå till vilka alla kan leverera den honung som man inte själv vill finsila och
tappa på burk.
8 Bigården på Kulbacken och parningsstationen på Gränsö. Styrelsen beslutade att
Kalle till nästa styrelsemöte skall komma med en rapport om läget. Resersättning för
resorna till Gränsö utgår med 18,50/milen.
9 Tidplan för kommande möten. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 12 mars kl. 17.30
innan det allmänna medlemsmötet kl. 18.30. Upptaktsmöte i bigården på Kulbacken
blir det onsdagen den 24 april kl. 18.
10 Övriga frågor. Thomas rapporterade från distriktets årsmöte. Han intryck var att den
nuvarande styrelsen hade bra ambitioner och man hade bl. a. informerat om att de
föreningar som inbjuder andra föreningar till en gemensam aktivitet kan få ett bidrag
på 1000 kronor samt att man kan få stöd med 1500 kronor om man vill ordna med en
informationsbigård. Vena-träffen kommer traditionsenligt att arrangeras i mars.
Information kommer.
11 Mötet avslutades vid niotiden efter tre snabbt bortilande timmar.

Justeras:
Thomas Davidsson, ordförande

Björn Westeson, sekr.

Bilaga
Budget
Styrelsemötet den 13/2 2013
Budget
2012/2013

Budget
2011/2012

Utfall
2011/2012

Utfall
2010/2011

Intäkter
Medlemsavgifter
Parningsavgifter Gränsö
Bidrag, Vuxenskolan
Bidrag, distriktet
Såld honung
Avläggare m.m.
Övrigt
Summa intäkter

1 500
0
2 000
1 500
7 500
2 000
500
15 000

1 500
5 000
2 500
2 000
7 500
5 000
1 000
24 500

1 600
400
870
3 000
6 190
1 645
200
13 905

1 250
0
0
2 000
12 372
2 480
1 200
19 302

Kostnader
Utgifter bigården
Ersättning (bigårdsföreståndare), reseersättn.
Kostnader honungshantering
Lokalhyra
Mötesverksamhet
Kontorsmaterial, porto m.m.
Bankavgifter
Summa kostnader

10 000
1 000
1 000
0
1 000
500
600
14 100

15 000
1 500
1 000
720
1 000
1 200
600
21 020

9 097
990
1 312
0
664
299
602
12 964

14 555
990
0
0
697
1 161
600
18 003

