
 

Protokoll från extrastyrelsemöte i Västerviks 
biodlarförening den 1 juli 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Leif Svensson ( t.o.m. pkt 4), Janne Lindeberg ( t.o.m. pkt 
4), Jennifer Andersson ( fr. pkt 4.) och Björn Westeson.(Maria Hessel anslöt direkt efter 
mötet.)  
 

1. Thomas öppnade mötet 
2. Dagordningen godkändes.  
3. Rapporter 

• ekonomi. (Efter mötet kunde Maria rapportera att det nu finns ca 9 400:- på 
kontot.) 

• medlemssituationen. Enligt SBRs nya medlemsregister har föreningen nu 42 
betalande medlemmar.  

• förra mötets protokoll. Protokollet kunde läggas till handlingarna efter en 
genomgång..  

4. Ordning och skötsel av bigården på Gränsö.  
• Styrelsen beslutade att Kalle Henriksson snarast skall kontakta 

bitillsyningsman Anders Svensson för kontroll av samhällena på Gränsö. 
• Styrelsen beslutade att all parning skall registreras på de formulär som Thomas 

har gjort och som förvaltas av Kalle i pärm. 
• Styrelsen poängterade det tidigare beslutet om att all utsättning av oparade 

drottningar skall ske genom Janne och Kalles försorg. 
• Styrelsen beslutade att senast under augusti skaffa fram nytt avelsmaterial till 

parningsstationen. 
• Styrelsen beslutade att anordna en temakväll kring biavel i ett 

samarrangemang med distriktet och om möjligt med Bert Thrybom som 
föreläsare. 

• Janne meddelade att det nu är utsatt 8 kassetter med oparade drottningar för de 
inom föreningen som vill skaffa nya drottningar. 

• Styrelsen beslutade att regler för parningstationen skall finnas på anslagstavlan 
i bigården. 

5. Sponsoravtalet. (Efter mötet kunde Maria meddela att det ännu inte finns något 
besked.) 



6. Temakvällar. Det är nu klart att bitillsyningsman Anders Svensson kommer till 
onsdagsmötet den 15 juli och berättar om bisjukdomar mm.  

8. Gemensam beställning av Bifor, glasburkar mm. Styrelsen beslutade att göra en 
gemensam beställning med preliminärt sista datum 15 juli. (Definitivt datum meddelas 
efter kontroll med Biredskapsfabriken.) 

9. Slungning och planering inför Skördemarknaden den 23 augusti på Kulbacken. 
Styrelsen beslutade att Jennifer och Kalle ansvarar för slungningen. 

10. Ny arbetsdag för upprustningsarbetei bigården. Styrelsen beslutade att avvakta till ess 
att Peter Johansson lämnat ett förslag på vad som bör göras. 

11. Ny arbetsdag för upprustningsarbete i bigården. Styrelsen beslutade att boden bör 
göras mustät inför vintern, ytterväggar och fönster målas. Preliminärt datum onsdagen 
den 15 juli. Thomas kontaktar Peter Johansson för materialförslag och övriga 
beräkningar. 

12. Övriga frågor. De som önskar få sin honung bedömd av 
Honungsbedömningskommittén skall meddela detta till Thomas. Föreningens 
refraktometer kan lånas av Kalle Henriksson. 

13. Tid för nästa möte. Ingen nytt datum beslutat. 
14. Mötet avslutades ca kl. 18.00 

 
 
 
Thomas Davidsson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 
 
 

 
 


