
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 7 januari 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Niclas Johansson-Hjortvid, Jennifer Andersson, Maria 
Hessel, Robert Möller, Leif Svensson (adjungerad t o m pkt 5) och Björn Westeson.  
 

1. Thomas öppnade mötet.  
2. Dagordningen godkändes med tillägget att diskutera frågor för distriktets årsmöte 

under punkten Övriga frågor.  
3. Rapporter 

• ekonomi. Maria rapporterade att bidraget från Vuxenskolan nu kommit in på 
kontot. Vi får ingen ersättning för studiematerialet. Försäljningen av honung 
vid julmarknaden på museet har inte kommit in på kontot ännu, ej heller 
medlemsavgifterna för 2015.  

• medlemssituationen Ingen info har kommit från SBR.  
• Förra mötets protokoll gicks igenom. Formuläret som Jennifer gjort skall läggas 

ut på hemsidan. 
4. Förslag på Bigårdens framtida placering. Leif berättade att Bigårdsgruppen fått fram 

två förslag på tänkbara placeringar av föreningsbigården. Förslaget om en placering 
vid Marsbäcken bedömdes av styrelsen som mest intressant och den möjliga 
samordningen med Föreningarna i Tjust. Styrelsen beslutade att ge Leif i uppdrag att 
gå vidare med förslaget om Marsbäcken vid ett möte den 15 januari 2015. Vid mötet 
får Leif redogöra för våra behov av plats för våra bisamhällen samt utrymme för vårt 
material. Ersättningen/hyran kan i dagsläget inte överstiga det vi betalar till Västerviks 
museum men därutöver är vi givetvis beredda att ställa upp med ideella krafter för att 
iordningsställa lokaler som vi kan få disponera.  
Bigårdsgruppen skall redovisa resultatet av mötet den 15 januari till styrelsen, som ser 
mycket positivt på de här möjligheterna.  

5. Förslag från Bigårdsgruppen angående materialinköp, -tillverkning eller annat. Enligt 
Bigårdsgruppens inventering och förslag bör 35 skattlådor tillverkas samt 3-500 
ramar. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen föreslår och hoppas att 
Manfred vill åta sig att leda en snickerikurs som skall tillverka materialet. Leif framför 
styrelsens förslag till Manfred som får lämnar förslag på datum för snickrandet. Det är 
önskvärt att arbetet kan komma igång så snart som möjligt. Leif kollar med Gunnar 
ang. löftet att få vara i gymnasiets lokaler.   

6.  Rekrytering av deltagare i nybörjarcirkeln. Styrelsen beslutade att uppmana alla 
medlemmar att hitta personer som vill följa nybörjarcirkeln i biodling.  



7. Övriga frågor. a) Inför distriktets årsmöte den 8 februari beslutade styrelsen att våra 
ombud skall presentera vår skrivelse om en gemensam tidning för biodlarna i Sverige 
samt att distriktets årsmöte ställer sig bakom den skrivelse som antogs vid Västerviks 
biodlarförenings årsmöte. b) För undvikande av missförstånd beslutade styrelsen att 
Bigårdsgruppen, som börjat sitt arbete så bra, skall kallas Bigårdsgruppen och 
ingenting annat.  

8. Tid för nästa möte. Onsdagen den 4 februari kl. 18.  
9. Mötet avslutades kl. 19.50. 

 
 
 
Thomas Davidsson, ordf.   Björn Westeson, sekr. 


