
 

Minnesanteckningar från möte med Västerviks bf den 16 
mars 2016. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Gunnar Tideman, Lennart Carlsson, Michael Kronstrand, 
Eva och Anders Dellemyr, Vanja och Ove Henriksson, Manfred Fjellstedt, Adam Norman, 
Anna Carlsson, Hans Carlsson, Jan Lindeberg, Håkan Ekström, Kerstin Petersson, K-E 
Henriksson, Maria Hessel, Niclas Johansson och Björn Westeson. 
 
Under kvällen diskuterades följande punkter: 

1. Rapport från årsmötet i distriktet Kalmar norra. Niclas rapporterade att distriktets 
budget för innevarande år är mycket ansträngd. Till kommande år tyckte Niclas att vi 
borde få med någon från Västerviks bf i distriktsstyrelsen.  
Distriktet har rensat i sitt arkiv och Niclas hade med ett par årsböcker som nu finns för 
läsning av dem som är intresserade. 

2. Rapport från bigårdsgruppen om läget i föreningsbigården. Manfred kunde 
berätta att de 13 samhällen som finns i bigården har klarat vintern så här långt samt att 
han har rensat bort döda bin från bottnarna. För ca en månad sedan tittade Kalle till de 
två samhällen som finns på Gränsö samt det samhälle som finns vid Gränsö kanal. Vid 
det tillfället var det liv i kuporna.  

3. Rapport från årets nybörjarcirkel i biodling. Eva och Björn berättade att drygt 15 
personer följer nybörjarcirkeln som har haft två träffar. Glädjande nog är det bra 
spridning både när det gäller kön och ålder.  
Inför perioden med mer praktiskt inriktade övningar i bigården diskuterades hur vi på 
bästa sätt skall vägleda nybörjarna. Vi enades om att skapa grupper med tre nybörjare i 
varje grupp som får sköta ett alternativt två samhällen tillsammans med en 
”veteran”(dvs. något mer erfarna biodlare). Björn fick i uppdrag att formera 
”veterangrupperna” runt följande personer: Thomas, Janne, Ove/Vanja, Kalle/Eva 
samt Björn.  
Bigårdgruppen ansvarar även för samhällena på Gränsö.  

4. Hur skall vi bäst utnyttja den nya lokalen på Marsbäcken? Det nya rummet bör 
enligt ett enigt möte upprustas så att det kan fungera som ett gemensamt slungrum för 
föreningens medlemmar.  

5. Arbetsdagar på Marsbäcken. Manfred tog på sig att göra en förteckning över vad 
som behöver göras samt vad för slags material som vi bör skaffa inför vårens 
arbetsdagar. Styrelsen fick i uppdrag att bestämma ett par dagar i vår innan 
uppstartsmötet och skicka ut kallelse. 



6. Förberedelser inför besöket av Jonas Eriksson från Sveriges biodlares 
riksförbund onsdagen den 6 april kl. 18. Under den här punkten nämnde vi att 
frågan om medlemsavgiftens storlek samt om det finns bidrag som vi kan söka inför 
inrättandet av ett slungrum. Niclas skall försöka ordna så att vi kan vara på 
Marsbäcken.  

7. Studieresan till Visingsö söndagen den 29 maj. Intresset för resan var stort bland 
mötesdeltagarna och det bestämdes att sista anmälningsdag är den 23 mars samt att 
anmälan är giltig först när deltagaravgiften – 150:- är inbetalad på föreningens konto. 
För familjemedlemmar eller vänner samt deltagare i nybörjarcirkeln är resekostnaden 
150:-/person. Styrelsen har motiverat den låga – subventionerade resekostnaden med 
att vi tycker att det är värdefullt att vi får dela en upplevelse, lära oss hur en väl 
fungerande parningsstation drivs samt sist men inte minst att vi får lära känna 
varandra. Mat ingår inte i de 150:- utan får bekostas av var och en. Resan beräknas 
starta från Västervik vid sjutiden, men närmare detaljer om resan kommer. Björn fick i 
uppdrag att skicka ut en inbjudan med uppgifter om betalning mm. 

8. Gemensam beställning av material. Björn fick i uppdrag att skicka ut information 
om beställningen och Kalle erbjöd sig även denna gång vara mottagare av det 
beställda materialet. Beställningen bör gå iväg någon av de första dagarna i april och 
bör även omfatta det som bör inköpas till bigården.  

9. Övriga frågor. Tjustbanken har utlovat ett ekonomiskt stöd till en visningskupa.  
Efter en fikapaus demonstrerade Manfred sitt senaste bygge – en praktfull 
Hälsingekupa, som nog de flesta tyckte såg spännande ut. 
 
Därefter avslutades mötet och mötesdeltagarna skingrades under den stjärnbeströdda 
natthimlen. 
 
Vid anteckningarna 
Björn 

 
 


