Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 15 maj 2019.
Närvarande: Maria Hessel, Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Sanna Dellhammar, Lennart
Carlsson och Björn Westeson.
1. Sanna öppnade mötet kl.16.35
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 10 Ansökan
om…
3. Rapporter.
• Ekonomi. Hyran till Stiftelsen Marsbäcken för 2019 är nu betalad samt kostnaderna för fika vid
besöket vid Skogens honung. Saldo på kontot nu ca 28 000:-.
• Medlemssituationen. Föreningen har nu 55 betalande medlemmar dvs en ökning med två
medlemmar sedan senaste mötet..
• Föreningsbigården. Kort diskussion av Niclas och bigårdsgruppens förslag. Styrelsen ser
gärna att bigårdsgruppen skall vara mer aktivt involverad i arbetet även under säsongen
genom att föreslå vad som bör göras vid onsdagsmöten samt att se till att material för
insatserna finns. Enligt beslut vid årsmötet är Niclas sammankallande samt då lämpligen även
kontaktperson.
• Besöket på Skogens honung. Besöket hade lockat 25 deltagare och Lars Johansson
presenterade sin verksamhet samt visade det material han hade i lager helt i enlighet med
målsättningen för besöket. Besöket innebar även trevlig samvaro.
• Rapport till Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Rapporten lades till handlingarna.
• Inga övriga rapporter.
4. Utvärdering av de nya rutinerna kring föreningsbigården. Styrelsen har uppfattningen att
arbetet i stort sett har fungerat bra men att fördelningen av deltagare vid de olika kuporna bör
bli jämnare samt att de olika grupperna bör följa samma samhälle från gång till gång.
Ingreppen i samhällena måste dokumenteras vid varje tillfälle.
5. Planering av arbetsdag i föreningsbigården. Styrelsen beslutade att arbetsdagen skall äga
rum lördagen den 15 juni med start kl. 10. Styrelsen beslutade vidare att arbetet med att göra
slungrummet bi- och getingtätt samt att laga hålet i förrådet skall prioriteras. Önskvärt att
arbetet med förrådet kan avslutas. Bigårdsgruppen får i uppdrag att planera arbetet samt att
ange vad som behövs av material.
6. Beställning av material till föreningsbigården. Styrelsen beslutade att rostfri kaktråd, fem par
handskar i storlek 8 och 10, märkbur och märkpennor skall köpas in.
7. Status på föreningens samhällen. Styrelsen beslutade att Sanna skall uppmana Niclas att
snarast beställa 7 st parade drottningar från Visingsö.
8. Avläggarbildning, priser mm. Styrelsen beslutade att avläggare skall göras i slutet av maj
samt att priset för en avläggare på fem ramar skall vara 750:- samt att 1500:- för ett samhälle

på 10 ramar för de som följt nybörjarcirkeln och därefter blivit medlemmar i Västerviks
biodlarförening.
9. Hur går vi vidare med Idégruppens förslag. Frågan besvarades inte utan gled över i punkt 10.
10. Ansökan om extraordinarie bidrag. Ingrid hade ställt samman ett utkast till ansökan som skall
riktas till Västerviks kommun. Styrelsen beslutade att ansökan skall justeras på några punkter
samt att den därefter skall distribueras till alla i styrelsen för beslut. Under förutsättning att
ansökan beviljas har Idégruppen gjort en preliminär bokning av lokal på Kulbacken för en
halvdags föreläsning med Alexandra da Paolo ” Honung från folktro till skolmedicin.” Styrelsen
uppdrog åt Ingrid att kontakta kommunen för att få klarhet i när vi kan räkna med ett beslut
efter det att vår ansökan skickats in. Föreläsningen vänder sig till såväl biodlare som
allmänhet.
11. Förbundsstyrelsens och Riksmötets svar på vår motion. Styrelsen anser att behandlingen är så
pass arrogant att styrelsen beslutade att Björn skall göra att utkast till brev till
förbundsstyrelsen.
12. Hur går vi vidare med frågan angående deltagare från andra föreningar i vår nybörjarcirkel?
Styrelsen lämnade frågan obesvarad.
13. Frågor inför kommande styrelsemöte. Inga förslag.
14. Övriga frågor. Scouter som är på läger i Marsbäcken under vecka 32 har uttryckt önskemål om
information om bin och biodling, vilket vi kommer att hjälpa till med.
15. Nästa styrelsemöte.Styrelsen beslutade att mötet ska äga rum den 12 juni kl. 16.30
16. Mötet avslutades kl 18.00.

Sanna Dellhammar, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

