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Närvarande: Kalle Henriksson, Thomas Davidsson, Ulf Andersson, Maria Hessel och
Björn Westeson.
1. Thomas öppnade mötet och vi beslöt att låta dagordningen växa fram alltefter det att
vi kom på frågor som borde dryftas eftersom någon dagordning inte skickats ut i
förväg.
2. Rapporter
a. Från bigården. Kalle berättade att han i dag tittat till alla samhällen på
Kulbacken och på Gränsö. Foder finns och alla 12 samhällena är i livet.
Allt material är nu flyttat till den nya lokalen i Loftsboden.
Janne Lindeberg har nu fått föreningens gamla vaxramar för rensning och
rengöring.
b. Ekonomi. Maria rapporterade att årets medlemsavgifter ännu inte kommit från
SBR. Vi har inte heller fått någon förteckning över vilka som betalat
medlemsavgiften för 2014. I dagsläget har föreningen ca på 7 300:- på kontot.
Styrelsen beslutade att priset på eventuella avläggare som kan säljas skall vara
det samma som föregående år dvs. 500: -. Avläggare skall i första hand
erbjudas de nybörjare som följt årets studiecirkel.
Styrelsen gav Maria i uppdrag att skapa klarhet i frågan om efter vilka grunder
Studieförbundet Vuxenskolan räknar fram ersättningen för våra studiecirklar.
Frågan om vi kan begära ett stöd från distriktet fick inget svar men bör
undersökas.
c. Studiecirklar. Årets nybörjarcirkel har samlat 14 deltagare som alla verkar
mycket intresserade och vetgiriga vilket lovar gott för tillväxten av biodlare i
Västervik med omnejd. Även studiecirkeln för de som har hållit på några år har
haft en bra uppslutning från såväl vår egen förening som grannföreningar inom
distriktet.
3. Gemensam beställning av material. Styrelsen beslutade att Björn skall kontakta
Biredskapsfabriken i Töreboda och fråga om vi kan få samma villkor som förra året.
Beställningarna skall göras i mitten/senare delen av maj. Exakt datum meddelas
senare.
4. Vår nya lokal på Kulbacken bör betraktas som en lagerlokal för föreningens material.
Styrelsen beslutade att vi för tillfället inte skall engagera oss i ett aktivt sökande efter
en annan lokalisering av föreningsbigården utan istället se om vi inte kan få utnyttja
museets lokaler vid behov. Björn fick i uppdrag att påminna museiledningen om att vi
ännu inte fått något förslag på tid för ett möte där vi kan diskutera flera gemensamma
frågor.
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5. Snickericirkel. Vi har fått löfte om att kunna utnyttja Torpaskolan för en cirkel, men
styrelsen beslutade att vi inte arrangerar någon cirkel den här vintern. Thomas lovade
att såga fram det ramvirke som skall täcka föreningens behov den kommande
säsongen. Sammanfogning, trådning och armering av vaxmellanväggar kan med
fördel göras på Kulbacken.
6. Björn uppmanade de övriga i styrelsen att ta del av informationsmaterialet om Warrékuporna som finns på hemsidan. Vi nästa möte skall vi ta ställning till om föreningen
skall skaffa en Warré-kupa i experiment och kunskapssyfte.
7. Upptaktsmöte i bigården på Kulbacken blir det den 23 april kl. 18.
8. Nästa styrelsemöte: måndagen den 7 april kl. 18 på Kulbacken.
9. Mötet avslutades ca kl. 19.30.
Thomas Davidsson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare
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