Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 14 september 2016 i föreningsbigården.
Närvarande: Niclas Johansson, Maria Hessel, Lennart Carlsson, Kerstin Petersson och Björn
Westeson
1. Niclas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes efter det att den hade kompletterats med punkten Övriga
frågor.
3. Rapporter
• Ekonomi. Ekonomin är mycket god med ca 11 000:- på bankkonto.
• Medlemssituationen. Oförändrad från förra mötet.
• Total honungsskörd 2016 blev ca 250 kg från föreningens 15 samhällen. Ett
bra resultat trots gjorda avläggare och försålda samhällen.
4. Inför årsmötet. Styrelsen beslutade att årsmötet skall äga rum den 23 november kl. 18
samt att vi skall bjuda in SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Björn kollar
samt gör ett utkast till verksamhetsberättelse. Kallelse till årsmötet kan ske snarast
med angivande av sista datum för motioner.
5. Status på kontraktet för lokalen på Marsbäcken. Styrelsen och Stiftelsen Marsbäcken
har enats om kontraktets innehåll men vi har ännu inte fått ett undertecknat exemplar
för kontrasignering. Björn påminner återigen Lars Övling.
6. Sparbankens sponsring. Maria har rekvirerat sponsringsbidraget för innevarande år på
5 000:-. Maria och Björn skall medverka vid ett personalarrangemang på Tjustbanken
den 5 oktober och tala om biodling.
7. Fraktkostnad för den senaste beställningen från Biredskapsfabriken. Maria har lagt ner
ett stort arbete på att fördela fraktkostnaderna i proportion till de enskilda
fakturabeloppen inklusive moms. Styrelsen beslutade att Maria skickar
sammanställningen till Björn som därefter skickar ut de olika beloppen för frakten till
dem som var med på beställningen. Betalningen till föreningen skall vara gjord senast
den 25 september.
8. Fortsatt upprustning av lokalerna på Marsbäcken. Styrelsen beslutade att Niclas skall
kontakta Martin och Bret för att få reda på deras planering samt om de vill ha hjälp av
fler vid arbetsdagar.
9. Framtidsfrågor. Styrelsen diskuterade ett flertal förslag som skall finnas med i
verksamhetsplanen för det kommande året. Styrelsen beslutade att Björn gör ett
förslag till verksamhetsplan för diskussion inom styrelsen.
10. Motioner till SBR riksförbundsmöte. Styrelsen diskuterade den återkommande frågan
om det vi tycker är en dålig balans mellan vilka resurser som går till SBR centralt och

vad som tillfaller lokalföreningarna, som enligt vår mening är navet i det organiserade
biodlandet i Sverige. Förslag till motioner från styrelsen diskuteras vid nästa
styrelsemöte.
11. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
12. Tid för nästa möte. Nästa styrelsemöte skall äga rum onsdagen den 26 oktober kl. 18 i
lokalen på Marsbäcken.
13. Mötets avslutas. Då hade klockan blivit 20.05 och styrelsen tassade ut i
septembermörkret, som i någon mån lystes upp av den växande månen, och styrkta av
det kaffe med dopp som Niclas så omtänksamt haft med sig!

Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

