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Föredragningslista för Västerviks biodlarförenings årsmöte 2018-11-28 kl. 18.00 i Mejeriet, 
Vårdträdsplan 3, Västervik. 

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande  
2. Val av mötesordförande  
3. Val av sekreterare för årsmötet  
4. Val av två justeringsledamöter  
5. Föredragningslistans godkännande.  
6. Godkännande av kallelse till årsmötet. 
7. Styrelsens redogörelse för året som gått: 
• Verksamhetsberättelse Bilaga 1 
• Ekonomirapport Bilaga 2 
• Revisionsberättelse 
8. Beslut angående ansvarsfrihet.  
9. Behandling av motioner. 
10. Fastställande av medlemsavgift för 2020. 
11. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet för det kommande året: 
• Verksamhetsplan. Bilaga 3. 
• Budgetförslag. Bilaga 4. 
12. Val av ordförande för 1 år. 
13. Val av styrelseledamöter och ersättare. 
14. Val av bigårdsgrupp.  
15. Val av honungsbedömningskommitté. 
16. Val av revisorer.  
17. Val av ersättare för revisorer.  
18. Val av valberedning.  
19. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte. 
20. Övriga frågor.  
21. Mötet avslutas.  

Vid lämpligt tillfälle serveras fika. 
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Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse för Västerviks biodlarförening verksamhetsåret  
1 oktober 2017 – 30 september 2018. 

Förtroendeuppdrag 

Lennart Carlsson, ledamot 
Sanna Dellhammar, ledamot 
Maria Hessel, kassör 
Niclas Johansson, ordförande 
Benny Lärking, ledamot 
Anders Palm, ledamot 
Kerstin Petersson, ledamot 
Björn Westeson, sekreterare och webbansvarig 

Mötesverksamhet 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Samtliga protokoll och minnesanteckningar 
har publicerats på föreningens hemsida.  
Den 25 april hölls upptaktsmöte vid föreningsbigården där en del av de som följt nybörjarcirkeln 
mötte övriga medlemmar.  
Föreningen har därefter haft möten varje onsdagskväll fram till en bit in i september. 
Onsdagsmötena har även i år varit mycket välbesökta och utgjort en central mötesplats för 
föreningens nya och gamla medlemmar. Deltagarantalet har legat runt 15 personer. 
Under året har föreningen även haft ett par arbetsdagar vid föreningsbigården vid vilka den vänstra 
boden blivit klar som slungrum och den högra boden fått delvis ny väggbeklädnad och nya hyllor. 
Visningskupan har monterats och fått ett plank som skyddar besökare från ofrivillig kontakt med 
bina.  
Arbetsmötena har präglats av ett brett och aktivt deltagande. 

Honungsbedömning 
Den 14 december 2017 hade honungsbedömningskommittén en sammankomst vid vilken nio 
burkar honung bedömdes, - samtliga med godkänt resultat. 
Honungsbedömningen är ett viktigt inslag i medlemmarnas kompetensutveckling när det gäller 
hantering av honungen. Bedömningen ger en bra fingervisning om hur viktigt det är att vara mycket 
noggrann vid honungshanteringens olika moment. Honungsbedömningen är en garant för att 
honungen skall hålla godkänd kvalitet. 

Utåtriktad verksamhet 

Söndagen den 26 augusti anordnade föreningen Biodlingens dag för allmänheten. Ett drygt 20-tal 
personer kom till Föreningsbigården, studerade bina i visningskupan och både barn och vuxna gick 
en tipspromenad. Uppskattade priser var en liten burk med honung i form av en björn. En film som 
kunnat läggas ut på föreningens hemsida blev en bra dokumentation av dagen. 
Informationen inför dagen nådde inte ut på det sätt som det borde ha gjort. 
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Information 
Den interna informationen har spridits via e-post meddelanden samt via hemsidan 
www.biforening.se. Styrelsens protokoll har oftast kunnat publiceras redan någon dag efter mötet. 
Syftet är att på detta sätt skapa en god transparens så att alla snabbt skall veta vad som diskuterats 
och beslutats. I vilken grad medlemmar tar del av informationen är något oklart. 
Via hemsidan har många som varit intresserade av biodling kommit i kontakt med föreningen och 
på så sätt har den tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans information tjänat som 
inkörsport till nybörjarcirkeln. 

Medlemsläget 

Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 55 betalande medlemmar, vilket är en ökning 
med 12 medlemmar sedan förra året. 
Ett mycket glädjande faktum är att flera av de nytillkomna medlemmarna med stor entusiasm har 
deltagit i föreningsarbetet, vilket har inneburit en viktig och stimulerande vitalisering av hela 
föreningen.  

Studier 
Årets studiecirkel för nybörjare har genomförts med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan. 
Studiecirkeln har lockat till sig som mest 21 deltagare, vilket är nytt rekord. Av dessa har inte alla 
fullföljt cirkelns båda delar. Den första bestod av en mer teoretisk genomgång av livet i ett 
bisamhälle och den andra av ett mer praktiskt utformat arbete kring de olika momenten i skötseln av 
ett bisamhälle och genomfördes i föreningsbigården. Närvaron och det aktiva deltagandet har varit 
mycket bra. 
Flera av deltagarna i studiecirkeln har under året skaffat egna bin och blivit medlemmar i 
föreningen. 
De praktiska momenten i cirkelarbetet har i år varit strukturerat på så sätt att nybörjarna 
tillsammans med en eller flera mer erfarna biodlare har kunnat följa utvecklingen i samma 
bisamhällen under flera veckor. Enligt styrelsens bedömning har detta system fungerat 
förhållandevis bra då det ger en viss kontinuitet i skötseln samtidigt som det drar in fler medlemmar 
i arbetet. 
Den praktiska handledningen ger chanser till såväl förmedling av kunskaper samtidigt som den är 
ett bra sätt att knyta kontakt med föreningens medlemmar för nybörjarna.  
För att utveckla den här delen av studierna krävs en förbättrad samsyn när det gäller de olika 
momenten i skötseln, former för avläggarbildning samt journalföring av arbetet i de olika 
samhällena. 
Studiecirkeln pågick från början av mars fram till midsommar. Efter det att studiecirkeln avslutats 
uppmanades deltagarna att utvärdera cirkelns båda moment. Flera deltagare hörsammade 
uppmaningen och har lämnat värdefulla kommentarer inför kommande år. 

Bigården 

Föreningsbigården är navet i föreningens verksamhet. 
Under senvintern förlorade föreningen ett samhällen. Anledningen var troligen svält.  
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Upprustningen av slungrummet blev under året så pass klart att det kunde tas i bruk både för 
slungning av föreningens honung samt utnyttjas av medlemmar. Regler för användning av 
slungrummet har beslutats men behöver förtydligas något. I den andra boden är inredningen nu mer 
ändamålsenlig men där återstår en del arbete med att få tätat golv och väggar för att undvika att 
möss och getingar tar sig in i rummen.. 
Föreningen har även i år kunnat sälja några samhällen och avläggare till nybörjare som följt 
studiecirkeln, för ett subventionerat pris.  
Honungsskörden i år blev 165 kg vilket ger en snittskörd på knappt 14 kg per samhälle, vilket är en 
minskning med drygt 10 kg jämfört med förra året. Den torra och heta sommaren medförde att 
samhällena under augusti stödfodrades för att drottningarnas äggläggning skulle hållas igång och ge 
förutsättningar för en lyckad invintring.  
Det mesta av honungen har sålts grovsilad. 
Onsdagsmötena i bigården fyller en viktig funktion både som ett sammanhållande kitt mellan 
medlemmarna med erfarenhetsutbyte och inte minst social samvaro kring det gemensamma 
intresset - bin och biodling. 
Efter slutskattning invintrade föreningen totalt 12 samhällen. 

Styrelsen har under året inte lyckats träffa en överenskommelse med Stiftelsen Marsbäcken 
angående hyran av lokalerna. Ett förslag med en hyreshöjning med 160 % har avvisats. 

Bokslutskommentar 2017 – 2018  

Föreningens ekonomi framgår av bifogade balans- och resultatrapporter i bilaga 2. 
Föreningen har under året uppnått ett balanserat resultat. Kassabehållningen uppgår till 24 300 kr. 
Under året har föreningen kunnat genomföra den efterlängtade investeringen i ett slungrum. Detta 
tack vare ett frikostigt bidrag från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden om 12 000 kr och ett omfattande 
ideellt arbete av föreningens medlemmar.  

Intäkterna från honungsförsäljningen har ökat kraftigt till 17 000 kr, vilket till stor del beror på 
försäljningen av fjolårets honungslager om 13 460 kr. Under året har den mindre honungsskörden 
inneburit att lagret minskat med 7 860 kr till 5 600 kr. Försäljningen av bisamhällen och avläggare 
till nyblivna medlemmar i föreningen har ökat till 5 750 kr. Årets honungslager har efter 
bokslutsårets utgång avyttrats till honungsdepån i Mantorp.  

På kostnadssidan utgör inköpet av slungan och övrig utrustning för honungshanteringen för drygt 
13 000 kr en stor kostnadspost. Under året har den fortsatta upprustningen av lokalerna på 
Marsbäcken medfört höga kostnader med ca 5 000 kr. Inköp av förbrukningsmaterial till bigården 
uppgår också till ca 5 000 kr. Den gemensamma utbildnings-/studieresan till Julita genomfördes 
som samarrangemang med Tjustbygdens Hushållningsgille. Nettokostnaden för föreningen kunde 
därigenom hållas nere till drygt 2 000 kr.  

Årets resultat har även påverkats av avskrivningar på bikuporna med ca 1 900 kr, vilket motsvarar 
20 % av inköpsvärdet per år under en 5-års period.  

Övrigt 

Även i år har föreningen organiserat gemensamt inköp av material från Biredskapsfabriken och 
under sensommaren från Skogens honung, vilket har utnyttjats av många medlemmar.  

�4



I maj gjordes en gemensam bussutflykt till Julita gård tillsammans med Tjustbygdens 
Hushållningsgille.  
Knappt 15 personer från föreningen följde med på resan och de fick en fin dag med guidning på 
Julita. 
Styrelsen gör den bedömningen att även om den här typen av utflykter innebär en betydande utgift 
för föreningens ekonomi genom subventioneringen så har de betydelsen för den sociala 
sammanhållningen. 

Styrelsens kommentar till verksamheten. 
Verksamhetsplanen för året formulerade följande mål: 
Att verksamheten skall vara sådan att den ger något till alla medlemmar oavsett tidigare kunskap 
och erfarenhet som biodlare. 
Att fördjupa kunskaperna i olika aspekter av biodling. 
Att bredda basen för föreningens verksamhet genom aktiviteter vars syfte är att utöka antalet 
medlemmar. 
Att få en större bredd med avseende på ålder, kön och kulturella erfarenheter bland föreningens 
medlemmar. 

Styrelsens uppfattning är att arbetet under året i varierande grad har präglats av de angivna målen 
och att vi med andra ord är på rätt väg. 
Samtidigt är det klart att vår förening inte blir mer framgångsrik än summan av de enskilda 
medlemmarnas insatser. En reflektion som styrelsen gjort under året är att det viktigaste arbetet är 
det som görs mellan styrelsemötena och att de som tagit på sig uppgifter även ser till att de blir 
genomförda. 

Onsdagsträffarna har samlat många medlemmar och andra intresserade och det bör ge goda 
förutsättningar för kommande år.  
Träffarna bör givetvis vara trivsamma med gemensamma fikastunder, men det gäller att de även blir 
lockande mötesplatser där människor med olika erfarenhet och bakgrund, kan förenas i sitt intresse 
för natur, bin, honung och en vidgad gemenskap.  
Nytänkande, nyfikenhet och kunskapstörst är alltid bra tilltugg till kaffet! 

Vid de olika arbetsdagarna har det med all önskvärd tydlighet märkts vilket fantastiskt arbete 
föreningens medlemmar är kapabla att utföra. Allas olika kunskaper och erfarenheter ger föreningen 
en stor och värdefull styrka. 
Det är inte antalet bisamhällen, honung eller annat material som är föreningens viktigaste tillgångar 
utan det är de bidrag till det gemensamma som var och en kan göra. 
Om fler drar sitt strå till stacken kan vi fortsätta med sådant som utflykter, gemensamma inköp, 
utåtriktade arrangemang, studier med mera. 

Den avgående styrelsen bedömer att vi kan lägga ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss 
och att framför oss ligger fortsatt - framtiden! 
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Bilaga 2 

Balansrapport
Västerviks biodlarförening Sida 1 av 1
Bokslut 201809 tom ver A 90 - Prel IB Räkenskapsår 2017-10-01 - 2018-09-30

BL Administration 2018.3.101 2018-10-24 10:06

ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
171001 180901-180930 =>180930

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1221 Bikupor 5 623,00 -1 904,00 3 719,00
Summa anläggningstillgångar 5 623,00 -1 904,00 3 719,00
x
Omsättningstillgångar
Varulager mm
1440 Bisamhällen 12 000,00 0,00 12 000,00
1450 Lager av honung 13 460,00 4 140,00 5 600,00
Summa varulager mm 25 460,00 4 140,00 17 600,00
x
Fordringar
1680 Andra kortfristiga fordringar 5 150,00 0,00 0,00
Summa fordringar 5 150,00 0,00 0,00
x
Kassa och bank
1910 Kassa 537,00 0,00 356,00
1930 Företagskonto 6 834,64 1 260,00 23 975,14
Summa kassa och bank 7 371,64 1 260,00 24 331,14
x
Summa omsättningstillgångar 37 981,64 5 400,00 41 931,14
x
SUMMA TILLGÅNGAR 43 604,64 3 496,00 45 650,14
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stift -40 610,14 1 091,50 -39 518,64
2069 Årets resultat 1 091,50 -1 223,00 -131,50
Beräknat resultat 0,00 1 135,50 0,00
Summa eget kapital -39 518,64 1 004,00 -39 650,14
x
Avsättningar
2290 Övriga avsättningar -2 000,00 0,00 0,00
Summa avsättningar -2 000,00 0,00 0,00
x
Kortfristiga skulder
2890 Övriga kortfristiga skulder -586,00 0,00 0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal -1 500,00 -4 500,00 -6 000,00
Summa kortfristiga skulder -2 086,00 -4 500,00 -6 000,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -43 604,64 -3 496,00 -45 650,14
x
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Resultatrapport
Västerviks biodlarförening Sida 1 av 1
Bokslut 201809 tom ver A 90 - Prel IB Räkenskapsår 2017-10-01 - 2018-09-30

BL Administration 2018.3.101 2018-10-24 10:10

DENNA PERIODOMS% UTG SALDOOMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
180901-180930 =>180930 =>170930

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3004 Såld honung 12 960,00 100,0 17 035,00 60,5 11 339,00 150,2
3610 Försäljning av material 0,00 0,0 0,00 0,0 240,00 0,0
3615 Försäljing av bisamhällen och drottninga 0,00 0,0 5 750,00 20,4 4 000,00 143,8
3690 Studieresa 0,00 0,0 5 395,00 19,1 5 250,00 102,8
Summa försäljning 12 960,00 100,0 28 180,00 100,0 20 829,00 135,3
x
Övriga rörelseintäkter
3890 Medlemsavgifter 0,00 0,0 2 150,00 7,6 2 000,00 107,5
3989 Övriga erhållna bidrag 0,00 0,0 13 440,00 47,7 6 170,00 217,8
3999 Övriga rörelseintäkter 300,00 2,3 2 560,00 9,1 1 187,00 215,7
Summa övriga rörelseintäkter 300,00 2,3 18 150,00 64,4 9 357,00 194,0
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 13 260,00 102,3 46 330,00 164,4 30 186,00 153,5
x
RÖRELSEKOSTNADER
Material och varor
4950 Lagerändring, honung -7 860,00 60,6 -7 860,00 27,9 4 180,00 -188,0
Summa material och varor -7 860,00 60,6 -7 860,00 27,9 4 180,00 -188,0
x
Bruttovinst 5 400,00 41,7 38 470,00 136,5 34 366,00 111,9
x
Övriga externa rörelseutgifter
5010 Lokalhyra -1 500,00 11,6 -1 500,00 5,3 -1 500,00 100,0
5170 Reparation och underhåll av fastighet -3 000,00 23,1 -4 895,00 17,4 -8 588,00 57,0
5400 Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl 0,00 0,0 -17 454,00 61,9 -7 805,00 223,6
5401 Mötesverksamhet 0,00 0,0 -1 255,00 4,5 -1 543,00 81,3
6100 Kontorsmateriel och trycksaker 0,00 0,0 -437,50 1,6 -362,50 120,7
6150 Trycksaker 0,00 0,0 -1 965,00 7,0 0,00 0,0
6570 Bankkostnader 0,00 0,0 -798,00 2,8 -753,00 106,0
Summa övriga externa rörelseutgifter -4 500,00 34,7 -28 304,50 100,4 -20 551,50 137,7
x
Utgifter för personal
7300 Kostnadsersättningar och förmåner 0,00 0,0 -460,00 1,6 -500,00 92,0
7610 Utbildning/Studieresa 0,00 0,0 -7 670,00 27,2 -11 000,00 69,7
Summa utgifter för personal 0,00 0,0 -8 130,00 28,9 -11 500,00 70,7
x
Avskrivningar/nedskrivningar
7700 Nedskrivningar 0,00 0,0 0,00 0,0 -2 000,00 0,0
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -1 904,00 14,7 -1 904,00 6,8 -1 406,00 135,4
Summa avskrivningar/nedskrivningar -1 904,00 14,7 -1 904,00 6,8 -3 406,00 55,9
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -14 264,00 110,1 -46 198,50 163,9 -31 277,50 147,7
x
Rörelseresultat -1 004,00 7,7 131,50 0,5 -1 091,50 -12,0
x
Resultat efter finansiella poster -1 004,00 7,7 131,50 0,5 -1 091,50 -12,0
x
Resultat före skatt -1 004,00 7,7 131,50 0,5 -1 091,50 -12,0
x
ÅRETS RESULTAT -1 004,00 7,7 131,50 0,5 -1 091,50 -12,0
x
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Bilaga 3 

Förslag till verksamhetsplan för 2018 - 2019 

Den övergripande ambitionen skall fortsatt vara: 
Att verksamheten skall vara sådan att den ger något till alla medlemmar oavsett tidigare kunskap 
och erfarenhet som biodlare. 
Att fördjupa kunskaperna i olika aspekter av biodling. 
Att bredda basen för föreningens verksamhet genom aktiviteter vars syfte är att utöka antalet 
medlemmar. 
Att få en större bredd med avseende på ålder, kön, nationell-och kulturell bakgrund och erfarenhet 
bland föreningens medlemmar. 

För att uppnå dessa mål skall: 
• varje medlem vara beredd att ta på sig någon eller några arbetsuppgifter. 
• upprustning/renovering av föreningsbigårdens lokaler göras färdiga. 
• honungsbedömningskommittén erbjuda bedömning av honung vid två tillfällen under 

skördesäsongen när minst två medlemmar så önskar. Kommittéen skall bestå av såväl 
erfarna som nya medlemmar. 

• genomföra en studiecirkel för nybörjare samt, om det finns intresse, en cirkel i 
drottningodling. 

• föreningen arrangera Biodlingens dag kring bin och biodling för allmänheten. 
• föreningen arrangera en gemensam resa som kan inspirera och öka kunskapen om biodling. 

Förslag på resmål kan med fördel diskuteras under årsmötet. 
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Bilaga 4 

Förslag till budget för 2018 - 2019 !  9
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Västerviks biodlarförening

Budget 
10/10/18

Budget Budget Utfall Utfall

2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

Intäkter
Medlemsavgifter                      2 500 2 500 2 150 2 000

Parningsavgifter Gränsö 0 0 0

Bidrag, Vuxenskolan 1 500 1 500 1 440 1 170

Bidrag, Tjust banken 12 000 5 000

Övriga bidrag
Såld honung 10 000 12 000 17 035 11 339

Avläggare m.m. 7 000 5 000 5 750 4 000

Utbildning/Studieresa, avgifter 7 000 7 500 5 395 5 250

Övrigt 2 000 1 500 2 560 1 427

Summa intäkter 30 000 30 000 46 330 30 186

Kostnader
Rep. och underhåll fastighet 5 000 3 000 4 895 8 588

Utgifter bigården 8 000 4 000 17 454 7 805

Reseersättning mm (bigårdsföre) 0 1 000 500

Kostnader honungshantering 0 1 000

Lokalhyra 1 500 1 500 1 500 1 500

Mötesverksamhet 1 500 1 000 1 255 1 543

Kontorsmaterial, porto m.m. 500 500 438 363

Bankavgifter 800 750 798 753

Utbildning/Studieresa 11 000 11 000 7 670 11 000

Övriga kostnader 3 000 1 000 2 425

Informationsbigård 5 000

Summa kostnader 31 300 29 750 36 435 32 052

Lagerförändring 9 764 −774

Netto −1 300 250 131 −1 092


