Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 29 mars 2016.
Närvarande: Niclas Johansson, Manfred Fjellstedt, Maria Hessel och Björn Westeson
1. Niclas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. Efter Marias föredragning stod det klart att föreningen i dagsläget
disponerar drygt 17 000:-.
• Medlemssituationen. I dagsläget har föreningen knappt 40 betalande
medlemmar.
• Honungsförsäljningsrapport. Honungsförsäljningen går fortsatt bra och
Högöhallen har köpt ännu en kartong av föreningens honung. Ingenting säljer
sig självt – och i de här fallen har Manfreds fotarbete gett bar utdelning. 61
burkar finns i lager – nu med locksigill!
• Bigårdsrapport. Samtliga samhällen är i livet.
4. Bokbeställning. Björn har beställt ”Mina första år som biodlare” samt ”Säker honung”
till de medlemmar som meddelat att de vill ha böckerna. Priset på den första boken är
200:- och på den senare 80:-.
5. Visingsöresan. Intresset har glädjande nog varit stort. 27 eller kanske 29 personer är
anmälda från Västerviks biodlarförening. Styrelsen beslutade att Maria nu kontaktar
och tar in en bindande offert från bussbolaget, troligen Ukna buss, och bokar resan
inklusive färjan. Hon skall även kontrollera tiden för utresa och hemkomst. Maria
meddelar därefter Niclas, som tar kontakt med distriktets ordförande och meddelar att
vi kan erbjuda plats för 14 personer till en kostnad på 250:-/person. Anmälan till
Niclas senast den 2 maj, och principen ”först till kvar” skall gälla. Bussen kan stanna
för att ta upp intresserade medlemmar i Vimmerby.
6. Förberedelse för Jonas Erikssons (SBR) besök hos oss. Styrelsen beslutade att Maria
och Niclas tar ansvar för att vi kan bjuda på kaffe/ te och Björn ordnar med bröd.
Besöket inleds vid bigården i Marsbäcken kl. 17, där personer ur bigårdsgruppen och
representanter från styrelsen tar emot. Därefter fortsätter träffen troligen på Västerviks
gymnasium. Styrelsen gav Niclas i uppdrag att ordna med lokal för det allmänna
mötet.
Frågor som vi bör diskutera är bl. a. medlemsavgiftens fördelning mellan
riksorganisationen och lokalföreningar. Hur agerar SBR när det gäller skattereglerna
för biodlare? Varför kan man inte vara medlem enbart i lokalförening? Har inte

distrikten överlevt sig själva? Hur agerar SBR för att den statistik som upprättas blir
mer trovärdig?
Hur tar SBR centralt tillvara på lokalföreningarnas intressen? Om man läser SBRs
verksamhetsplan infinner sig lätt frågan om den stämmer överens med verklighetens
behov? SBR bör enkelt redovisa hur budgetens olika poster är fördelade. Vad har
vunnits med det nya medlemsregistret? Vad kostade det? Varför redovisas inte
kravspecifikationen för den nya webbplatsen?
Mer frågor dyker förhoppningsvis upp, men vi skall inte glömma att detta är även ett
tillfälle för oss att berätta om vår verksamhet, vad som är vår strävan, hinder och
glädjeämnen.
7. ”Veterangruppen”. De som skall bistå nybörjarna vid de praktiska övningarna i
bigården är: Kalle Henriksson och Eva Dellemyr, Thomas Davidsson, Janne
Lindeberg, Ove och Vanja samt Björn. Fler erfarna medlemmar får gärna ansluta till
någon av dessa ”Veterangrupper” vid enstaka tillfällen eller vid varje träff i bigården.
8. Föreningsdagen (Tjustbanken). Arrangemanget skall äga rum i Västervik den 4 juni.
Styrelsen beslutade att vi skall medverka med information och försäljning av
föreningens honung.
9. Infobigården. Styrelsen beslutade att arbetet åtminstone skall påbörjas under
innevarande år men att det inte är säkert att den kan blir färdig i år på grund av att vi
prioriterar arbetet med den nya lokalen.
10. Arbetsdagar i bigården. Styrelsen beslutade att arbetsdagarna skall vara den 17 och
24 april kl. 9 – 12, och att vi hoppas på en bred uppslutning. Det finns att göra för var
och en efter dennes förmåga!
11. Skyddsdräkterna. Dräkterna är nu inköpta och styrelsen beslutade att Björn skall
ordna så att Tjustbankens logga finns med på ett eller annat sätt.
12. Studiecirkeln i praktisk drottningodling. Styrelsen beslutade att Björn skall fråga om
Ove Henriksson, Robert Möller eller Hasse Moreau vill vara cirkelledare.
13. Vad kan vi få för stöd från Studieförbundet Vuxenskolan? Styrelsen beslutade att
Björn skall meddela att vi anser att besöket av Jonas Eriksson är ett kulturarrangemang
samt höra om vi kan få stöd för studieresan till Visingsö.
14. Rutiner kring e-postutskick. Styrelsen beslutade att inte förändra den gällande
ordningen.
15. Övriga frågor.
• Frågan om kostanden för avläggare som säljs till dem som fullföljt
nybörjarcirkeln samt blivit medlemmar i Västerviks biodlarförening hänsköts
till ett kommande möte.
• Fyllnadsval till styrelsen efter Jennifer Andersson. Styrelsen beslutade att
Niclas skall kontakta valberedningen samt att valet bör kunna ske vi
upptaktsmötet den 27 april.
16. Tid för nästa möte. Onsdagen den 4 maj kl. 17. OBS tiden!
17. Mötet avslutades kl. 20.30

Niclas Johansson, ordf.

Björn Westeson, sekr.

