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Minnesanteckningar från möte på Marsbäcken 28 
augusti 2019.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Ingrid Runeson, Kerstin Petersson och Björn Westeson.

1. Distriktets ordförandemöte den 1september. Janne erbjöd sig att vara med på mötet för bl a 
att höra  vilka erfarenheter andra föreningar kan ha när det gäller föreningsägda slungor och 
ångvaxsmältare. En annan fråga av intresse är att få reda på vad andra föreningar gör för sina 
medlemmar. Vilka tankar och planer har andra föreningar när det gäller studiecirklar för 
nybörjare. Kommer andra lokalföreningar att uppmärksamma SBRs 100-års jubileum? Vår 
föreningar planerar inga speciella aktiviteter.

2. Tipspromenad enligt förslag från SBR. Arrangemanget känns inte angeläget för Västerviks 
bf.

3. Familjedagen på Marsbäcken. Bristen på information är uppseendeväckande. Vid nästa 
styrelsemöte skall styrelsen diskutera vad vi kan göra vid den sk. Familjedagen på Marsbäcken 
den 21 september.

4. Nummerskyltar till bänkarna där bisamhällena står. Kerstin har köpt in siffror samt 
städmaterial. Kvittona skall lämna till Maria som ersätter Kerstin för utläggen.

5. Materialinköp för den fortsatta renoveringen av våra bodar på Marsbäcken. Behov finns 
av skivor som kan sättas upp i taket ( Janne), tjära till dörrarna (Björn), vit väggfärg (Kerstin/
Ingrid), plåtskåp till föreningens bidräkter (Ingrid) samt lämpligt material som gör det lätt att 
hålla rent på hyllorna (Kerstin/Ingrid).

6. Förberedelserna inför arrangemanget på Naturrum den 29 september löper på i enlighet 
med plan.

7. Slutskattning, invintring och slungning. Planeringen ser ut som följer: Onsdagen den 4 
september läggs bitömmare på, söndagen den 8 september plockas skattlådorna av och 
ramarna slungas och onsdagen den 11 september görs slutskattning genom att ramar med 
honung i yngelrummen plockas bort och ersätts med fräscha ramar som slungats och 
eventuellt vaxmellanväggar. Den dagen invintrar vi samtliga samhällen. (Tommy och Björn åtog 
sig att tillverka bitömmare så att det finns till samtliga samhällen.) Honungen bör vara ympad 
och tappad på burkar som försetts med etiketter omkring den 15 september så att vi kan sälja 
vid Familjedagen och arrangemanget på Naturrum.

8. Nästa styrelsemöte. Onsdagen den 18 september kl. 17. 

Björn Westeson, minnesantecknare.


