
Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 26 maj 2021.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Tommy Johansson, Christer 
Olsson, Ulrika Blomé, Jörgen Helgersson och Björn Westeson.

1. Styrelsemötet öppnades kl. 18.30 efter det att styrelsen gått igenom bisamhällena.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. i stort sett oförändrat sedan senaste styrelsemötet.
• Medlemssituationen.  67 personer varav 1 ”vänmedlem”.
• Drottningodling. Janne kommer i veckan att inhandla nödvändig utrustning. Thomas 

Davidsson har meddelat att han pga vinterförluster inte har lämpligt avelsmaterial men 
att han har förslag på en lämplig placering för parningskupor. Frågan tas upp på nytt vid 
kommande styrelsemöte.

• Inköp av ny frys. Styrelsen beslutade att uppdra åt Jörgen att köpa in en frys för ca 
3.000:-.

• Hemsidan. Inget nytt att rapportera.
• Information från stiftelsen Marsbäcken. Janne och Ulrika, som båda sitter i Marsbäckens 

styrelse meddelade att det ska anordnas tipspromenad på Marsbäcken och att 
biföreningen skall sätta upp stolpar där frågorna sätts upp. Söndagen den 6 juni skall 
4-5 biodlare iklädda bidräkt närvara för fotografering för Marsbäckens nya hemsida.

4. Grundlig genomgång av föreningens samhällen. Vid genomgången hittades flera 
bestiftade viseceller. Två av samhällena delades för att på så sätt förhoppningsvis få 
fram ett par avläggare samt förhindra svärmning.

5. Upptaktsmöte. Styrelsen beslutade att upptaktsmötet skall hållas den 2 juni kl. 18 
under förutsättning att corona-restriktionerna upphävts.

6. Nybörjarcirkel. Styrelsen beslutade att cirkeln skall starta kl. 17 den 2 juni samt att 
den får bli mycket komprimerad.

7. Arbetsdag. Styrelsen beslutade att arbetsdagen skall genomföras den 5 juni. 
Styrelsen återkommer med separat kallelse.

8. Beställa drottningar. Tommy har gjort en preliminär bokning av drottningar parade på 
Visingsö. 

9. Övriga frågor. Inga.
10.Nästa möte. Tid bestäms efter upptaktsmötet.
11. Mötet avslutas. Mötet avslutades medan regndropparna föll kl.19. 

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




