Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 17 februari 2016.
Närvarande: Niclas Johansson, Manfred Fjellstedt, Maria Hessel, Robert Möller, Jennifer
Andersson (via telefon) och Björn Westeson
1. Niclas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. Föreningen har nu 12 600:- på konto och i kassa.
Honungsförsäljningen har till dags dato inbringat drygt 5 000:-.
Maria har varit i kontakt med skattemyndigheterna för att få reda på om vi
genom vår honungsförsäljning är skyldiga att redovisa moms. Svaret är
entydigt att så inte är fallet då vi är en ideell förening och så länge
försäljningen ligger under 25 % av våra samlade intäkter.
• Medlemssituationen. I dagsläget har vi 37 medlemmar dvs. de som har betalat
medlemsavgiften för 2016. Av dem som var medlemmar 2015 har 8 personer
inte betalat medlemsavgiften och kommer därför tas bort från vårt interna
register som bl.a. styr utskick av e-postmeddelanden.
• Honungsbedömning. Fem medlemmar hade lämnat in honung för bedömning
och glädjande nog blev samtliga godkända. Till nästa honungsbedömning skall
även föreningens honung lämnas in för bedömning.
4. Planering och informationsinhämtning pågår när det gäller informationsbigården.
Byggandet av en informationsbigård är en av de saker som Tjustbanken har gett bidrag
till. Manfred och Björn fortsätter planeringsarbetet bl. a. vad som kan vara en lämplig
placering.
5. Studiecirklar. Få svar hade kommit in när det gällde önskemål för en
fördjupningskurs. Styrelsen är medveten om att det kan vara svårt att formulera
precisa önskemål och därför beslutade styrelsen att anordna en studiecirkel i
grunderna för drottningodling med praktisk inriktning.
6. Snickericirkel. Även här hade det kommit in väldigt få förslag. Styrelsen beslutade
därför att avvakta med snickericirkeln till dess att Bigårdsgruppen har gjort en
grundlig inventering av vad föreningen har för material och vad som behöver
införskaffas.
7. Inbjudan av Jonas Eriksson, förbundschef SBR. Jonas har med glädje accepterat vår
inbjudan och styrelsen beslutade att träffen skall äga rum den 6 april kl. 18 på
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Marsbäcken. Mötet är givetvis till för alla medlemmar i Västerviks biodlarförening
och syftar till ett ömsesidigt informationsutbyte. Niclas bokar lokalen på Marsbäcken.
8. Studieresan till parningsstationen på Visingsö. Maria redogjorde för olika
kostnadsförslag för gemensam resa med buss. Styrelsen beslutade att ge Björn i
uppdrag att undersöka hur stort intresset för studieresan är bland föreningens
medlemmar. Eftersom vi har budgeterat för den här studieresan kan resekostnaden
hållas nere till ca 150:- för medlemmar (exklusive mat) i Västerviks biodlarförening.
Varje medlem får även bjuda med familjemedlem/vän etc. för 150:-/person. Björn
skall även kontakta föreståndaren för parningsstationen på Visingsö för att få reda på
vilket datum som är lämpligt. Styrelsens förslag är någon av dagarna 21, 22 eller 28,
29 maj.
Styrelsen beslutade att sista dag för bindande anmälan är den 16 mars, då även
deltagaravgiften skall vara inbetald på föreningens konto. Vid avbokning därefter
återbetalas inga pengar. Om det efter anmälningstidens utgång skulle visa sig att det
finns plats i bussen utvidgar vi inbjudan till att omfatta även medlemmar i distriktet
som då betalar 250:-/person. I det tillfälle det blir aktuellt med utökningen av inbjudan
kommer principen ”först till kvarn” att gälla.
9. Distriktets årsmöte kommer att äga rum den 28 februari kl. 18. Även medlemmar som
inte är valda delegater är välkomna.
10. Manfred och Björn meddelade att de tagit fram en affisch med kort information om
föreningen och honungsförsäljningen. Affischen har anslagits på Marsbäcken och ett
par andra platser.
Björn meddelade att han tagit fram ett sigill/plombering som kan användas på
föreningens honungsburkar. Sigillet kommer att erbjudas till de medlemmar som vill
ha ett sigill till den egna honungen.
11. Informationsfolder. Styrelsen beslutade att inte ta fram en egen informationsfolder
utan i stället använda de foldrar som SBR har tillhandahållit. Björn fick i uppdrag att
göra etiketter som kan klistras på foldrarna.
12. Inköp av bidräkter. Styrelsen beslutade att Niclas skall köpa in dräkter och handskar
till ett antal som ryms inom den summa som Tjustbanken har angett som stöd för
föreningen.
13. Övriga frågor.
• Inbjudan till årsmöte Föreningar i Tjust lämnades utan åtgärd.
• Allmänt medlemsmöte skall hållas onsdagen den 16 mars kl. 18. Styrelsen tycker
att det är viktigt med ett möte där olika frågor inför den kommande säsongen kan
diskuteras. Manfred kommer dessutom att visa och berätta om sin senast byggda
kupmodell samt lämna lite olika lästips.
• Nybörjarcirkeln startar den 2 mars och i dagsläget finns drygt 10 personer
anmälda.
13. Tid för nästa möte blir den 16 mars efter det allmänna medlemsmötet.
14. Mötet avslutades kl. 20.40.

Niclas Johansson, ordf.

Björn Westeson, sekr.
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