
Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 6 maj 2020.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Tommy Johansson, Ingrid 
Runeson, Benny Lärking och Björn Westeson.

1. Styrelsemötet öppnades kl. 17.00
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. I dagsläget finns ca. 30.000:- att disponera.
• Medlemssituationen.  62 personer har betalat medlemsavgiften.
• Studiedagen om biologisk mångfald på Biblioteket. Arrangemanget inställt men kan 

komma att genomföras vid ett senare tillfälle enligt besked från biblioteket.
4. Förslag till samarbetsavtal med Stiftelsen Marsbäcken. Styrelsen beslutade att skicka 

in en egen text till Stiftelsen. Se bilaga 1. Länsstyrelsen kommer förhoppningsvis att 
besöka Marsbäcken under senare delen  av maj för att bilda sig en uppfattning om 
förutsättningarna för att bilda ett naturreservat vid Marsbäcken. Stiftelsen för 
Marsbäcken äger och driver frågan.

5. Blomsterängarna. Styrelsen beslutade att frågan hänger samman frågan om 
bildandet av ett naturreservat. 

6. Föreningsalmanacka. Styrelsen beslutade att avvakta samt att se vilka förutsättningar 
som finns för att göra en föreningsalmanacka tillsammmans med Distriktet Kalmar 
norra.

7. Försäljning av en del av föreningens samhällen. Styrelsen beslutade att de som följt 
nybörjarcirkeln samt blivit medlemmar i Sveriges biodlares riksförbund/Västerviks 
biodlarförening skall erbjudas att köpa avläggare på fem ramar för 750:- och 1500:- för 
ett samhälle på tio ramar. Om intresset är större än tillgången skall lottning ske. 
Samma praktiska arrangemang skall gälla som förra året. Björn gör en 
intresseförfrågan bland i första hand nybörjarna. 

8. Märkning av föreningens skyddsjackor. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget 
om ett påtryck med texten: www.biforening.se. En kostnad på max 500:- för material 
kan bli aktuell.

9. Nybörjarcirkeln praktiska moment i bigården. Styrelsen beslutade att nybörjarna skall 
fördelas i mindre grupper med en mer erfaren handledare i varje grupp. I övrig skall det 
som angetts i dokumentet ”Lathund för bigården” från 2019 följas.

10. Renoveringsarbetet. Styrelsen beslutade att avvakta till en bit in i juni samt att arbetet 
skall ske i mindre grupper om 2-3 personer vid varje tillfälle. Christer och Tommy bör ta 

http://www.biforening.se


fram en arbetsbeskrivning. Byggmaterial samt en brandsläckare kan redan nu 
inhandlas.

11. Övriga frågor. Kerstin har ordnat med en bykgryta som föreningens medlemmar kan 
använda för att koka rent biramar i under förutsättning man använder egen ved.

12. Nästa möte. Onsdagen den 27 maj kl. 17.
13. Mötet avslutades kl. 18.00.

Jan-Erik Hammarberg, ordf. Björn Westeson, sekr.

Bilaga 1.




Västerviks biodlarförening och Marsbäcken - A letter of intent 
För Västerviks biodlarförening betyder Marsbäcken mycket.


Marsbäcken betyder en plats att vara på.

•  Där kan vi ha våra 10 -15 bisamhällen uppställda i nära kontakt med de växter som bin behöver 

för sitt liv men också för att kunna producera en fin och god honung.

• Där har vi byggt en pedagogiskt utformad visningskupa.

• Där disponerar vi två bodar som vi under de gångna åren genom omfattande ideellt arbete 

rustat upp så att de nu har blivit mer lämpade för förvaring av material relaterat till biodlandet.

• Där finns nu redskap som föreningens medlemmar mot en blygsam kostnad kan disponera som 

en modern elektrisk honungsslunga och en ångvaxsmältare som gör det möjligt att ta vara på 
allt bivax.


• Där träffas föreningens medlemmar varje vecka under perioden maj till september för 
gemensam skötsel av bisamhällena, men lika viktigt är det informella erfarenhetsutbytet och den 
sociala samvaron över en kopp kaffe.


• Där träffar vi västerviksbor eller tillfälliga besökare på Marsbäcken som har frågor kring bin och 
biodlande eller de som vill köpa föreningens honung.


• Där har vi kunnat arrangera lite större informationsmöten i Stiftelsens lokaler. 

• Där har vi i år även haft den årliga, avgiftsfria, studiecirkeln för nybörjare i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 


Detta och mycket därtill har vi kunnat genomföra för att vi har en bra kontakt med Stiftelsen 
Marsbäcken, och vi uppskattar det sätt på vilket stiftelsen arbetar för att utveckla området till en 
kreativ mötesplats för föreningar såväl som för västerviksbor och tillfälliga besökare.




För Västerviks biodlarförening är det som rör biodlandet centralt, men i mån av tid medverkar vi 
vid en del av de aktiviteter som Stiftelsen anordnar. 


Västerviks biodlarförening ser sig som en del i ett större sammanhang som främjar kunskap och 
utveckling samt vill arbeta för att gynna biologisk mångfald. Marsbäcken med vatten, gamla 
ekskogar, ängar med stengärdsgårdar samt med staden Västervik inom cykelavstånd utgör en 
mycket lämplig bas för vår verksamhet.


Vi hoppas därför att det skall vara möjligt att skapa förutsättningar för Stiftelsen Marsbäcken att 
förverkliga de planer man har för utvecklingen av området så att det kan bli en icke-kommersiell 
mötesplats för allmänhet och föreningsliv.


Styrelsen för Västerviks biodlarförening

www.biforening.se



