
�

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 11 oktober 2017.
Närvarande: Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Anders Palm 
och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.18.30.
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Maria håller på med bokslut för 2016/2017, och meddelade att det i dagsläget inte 

finns någon anledning till oro för föreningens ekonomi då det finns drygt 7 000:- i eget kapital.
• Medlemssituationen. Föreningen har 46 medlemmar som betalat årsavgiften. SBR har bytt till 

ett nytt medlemsregister.
• Övriga rapporter. Inga övriga rapporter..
4. Försäljning av föreningens honung på burk. Styrelsen beslutade att priset för en burk på 700 

g skall vara 80:- samt 50:- för en burk på 35 g. Mängdrabatt kommer att ges till Vandrarhemmet 
på Marsbäcken som visat intresse för att sälja föreningens honung. Rabatten innebär att 
Vandrarhemmet får köpa en burk 700g för 50:- och en 35 g burk 30:-. Styrelsen bedömer att 
vandrarhemmet kan vara en viktig försäljnings- och informationskanal.

5. Honungsförsäljning till Mantorp. Föreningen har levererat 12 hinkar grovsilad honung á 25 kg/st  
vilket ger föreningen 40:-/kg.

6. Ny arbetsdag på Marsbäcken. Styrelsen beslutade att kalla till en ny arbetsdag i 
föreningsbigården på Marsbäcken lördagen den 28 oktober med start kl.9. Grillad korv och fika 
kommer förhoppningsvis att underlätta arbetet med att avsluta renoveringsarbetet som 
beräknas vara klart kl. 13.

7. Kontrakt på vår lokal. Niclas har kallats till ett möte med Stiftelsen för Marsbäcken den 22 
oktober kl. 15.30 då kontraktsfrågan skall diskuteras.

8. Årsmötet. Styrelsen beslutade att årsmötet skall äga rum onsdagen den 22 november kl. 18 i 
Bowllinghallens cafeteria. Ove Henriksson skall tillfrågas om han vill blanda till oxalsyra till de 
medlemmar som betalat medlemsavgiften. Styrelsen beslutade vidare att bjuda in SBRs 
utvecklingskonsulent. Niclas skall kontakta henne.

9. Informationsbigården. Styrelsen beslutade att informationsbigården skall byggas vid en 
arbetsdag i  mars/april innan den reguljära verksamheten i bigården rullar igång.

10. Verksamhetsplan för nästa år. Styrelsen diskuterade olika förslag som skall föreläggas 
årsmötet för beslut. Bland de saker som diskuterades kan nämnas färdigställande av 
slungrummet, upprustning av parningsstationen på Gränsö, studiecirkel i drottningodling, 
snickericirkel om det går att hitta en lämplig lokal samt en studieresa till en annan biförening 
eller besök hos någon storbiodlare. Fler förslag kan förhoppningsvis komma fram under 
årsmötet. Styrelsen diskuterade även en del poster som bör finnas med i det förslag till budget 
för det kommande året som Maria skall färdigställa.



11. Vår motion till Riksförbundsmötet i våras. Efter ca tio månader (sic!) har det nu kommit ett rätt 
intetsägande svar från förbundsstyrelsen. Styrelsen beslutade att Björn skall skriva ett förslag 
till svar.

12. Honungsbedömning. Nya regler för honungsbedömning finns på SBRs hemsida. Nytt är att 
ifyllt formulär för gjord bihusesyn skall visas upp inför bedömningen.

13. Övriga frågor. Inga frågor.
14. Nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall äga rum i anslutning till 

årsmötet den 22 november med start kl. 17.
15. Mötet avslutades kl. 20.45.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


