Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 4 november 2015.
Närvarande: Thomas Davidsson, Jennifer Andersson, Niclas Johansson, Maria Hessel och
Björn Westeson
1. Thomas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes.
3. Överenskommelse med Västerviks kommun. Styrelsen beslutade att lägga det
utskickade förslaget till handlingarna utan att lämna något svar till kommunen.
Styrelsen motiverar sitt beslut med att vi inte kan se att det finns något meningsfullt
för Västerviks biodlarförening med en överenskommelse som så uppenbart har ett
perspektiv som strävar efter att sammanjämka föreningslivets ambitioner med
kommunens luftslott.
4. Inför årsmötet. Styrelsen gick igenom handlingarna till årsmötet och gjorde en del
smärre justeringar.
Vid diskussionen av ekonomin framkom hur viktigt det är att rekvisition av utlägg
som någon medlem har haft för föreningens räkning skall rekvireras senast den 30
september samt att fakturor skall skickas i nära anslutning till leverans för att
underlätta för den ekonomiansvariga att kunna ha en klar bild över föreningens
ekonomi.
Styrelsen noterade med tillfredsställelse att det inkommit tre motioner inför årsmötet.
Styrelsen beslutade att föreslå att årsmötet avslår motionen som syftar till att ge
Bigårdsgruppen en egen budget. Styrelsen är av den meningen att Bigårdsgruppen i
stället skall ta fram underlag för vilka åtgärder och inköp som behöver göras i
bigården. Inför den kommande säsongen skall styrelsen ha ett möte med
bigårdsgruppen där behoven kan diskuteras gemensamt. Styrelsen är av den meningen
att i en så pass lite förening som vår är det extra viktigt att vi stärker intrycket av att vi
är en förening med en styrelse som ytterst är ansvarig inför medlemmarna.
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att se positivt på förslaget om gå vidare med
sonderingarna kring att förvärva den angränsande lokalen i bodlängan med det föga
representativa namnet Slottet. De övriga förslagen ryms redan inom den
överenskommelse som finns med Stiftelsen Marsbäcken.
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Den tillträdande styrelsen bör utse en person med ansvar för lokalbokningar kopplade
till föreningens verksamhet utöver den lokal vi redan disponerar för att på så sätt
kunna ha kontroll över kostnaderna.
När det gäller den tredje motionen beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att bifalla
förslaget om att utse en person med ansvar för försäljningen av föreningens honung,
samt att redan vid årsmötet utse den personen.
5. Förslag till sponsoravtal med Sparbanken Tjust. Efter diskussion av det av Maria och
Thomas framtagna förslaget beslutade styrelsen att de snarast skall fortsätta
diskussionen med banken.
6. Honungsförsäljning vid Marsbäcken. Styrelsen beslutade att Björn skall kontakta
Manfred Fjellstedt för att höra om han kan tänka sig att organisera honungsförsäljning
vid Marsbäcken i anslutning till de Våffelsöndager som Stiftelsen Marsbäcken
arrangerar under hösten. Björn fick vidare i uppdrag att undersöka om det finns en
plats på Marsbäcken där vi kan förvara föreningens honung.
7. Övriga frågor.
• Jennifer kommer att hämta den honung som finns hos Leif Svensson så snart
frågan om förvaring på Marsbäcken är löst.
• Med anledning av att Vuxenskolan önskar få ett datum för studiecirkeln för
nybörjare beslutade styrelsen att den preliminärt skall starta onsdagen den 2
mars 2016 kl. 18 samt att i övrigt hänvisa till information på föreningens
hemsida.
• Thomas ordnar med fika och Maria ansvarar för bröd till årsmötet.
8. Mötet avslutades ca kl. 21.05

Thomas Davidsson, ordf.

Björn Westeson, sekr.
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