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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 22 september 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Jennifer Andersson, Niclas Johansson, Maria Hessel, 
Robert Möller och Björn Westeson  
 

1. Thomas öppnade mötet 
2. Dagordningen godkändes.  
3. Rapporter 

• ekonomi. Kassabehållningen ca 5 300:- samt mellan 100 – 150 kg honung. 
4. Inför årsmötet. 

• Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas den 18 november kl. 18. Thomas 
kontaktar Gunnar Tideman för att höra om vi kan vara på Västerviks 
gymnasium. 

• Styrelsen beslutade att kallelse skall skickas ut så snart lokalfrågan lösts. I 
kallelsen skall även tid för motioner tas med. . 

• Styrelsen poängterade att handlingar i form av verksamhetsberättelse, 
ekonomi- och bigårdsrapport samt förslag till verksamhetsplan och budget 
skall tas fram av berörda personer i god tid innan näste styrelsemöte. 

• Styrelsen beslutade att försöka få någon gäst till årsmötet. Björn fick i uppgift 
att i första hand kontakta föreståndaren för parningsstationen på Visingsö och i 
andra hand SBR:s förbundssekreterare. 

5. Diskussion kring det utannonserade avelsseminariet den 26 september. Styrelsen 
beslutade att skicka ut ett Tillkännagivande till föreningens medlemmar med kopia till 
ordföranden för Kalmar läns norra biodlardistrikt för att klargöra styrelsens inställning 
till arrangemanget. 

6. Arbetsdag för fortsatt upprustning av bigården vid Marsbäcken. . Styrelsen beslutade 
att arbetsdagen skall äga rum söndagen den 11 oktober mellan kl. 10 – 12. Arbetet 
avslutas med korvgrillning. Jennifer fick i uppdrag att be Manfred Fjellstedt att göra 
en lista över de arbeten som bör göras samt vilket material och/eller verktyg vi bör ha 
med. 

7. Övriga frågor. 
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• Maria och Thomas kommer i morgon att träffa företrädare för Sparbanken för 
att diskutera förutsättningarna för ett sponsoravtal. 

• Styrelsen beslutade att spara den slungade honungen som finns hos Leif 
Svensson och Kalle Henriksson till kommande försäljningar. 

• Valberedningen bör påbörja sitt arbete. Thomas kontaktar Gunnar Tideman som 
är sammankallande. 

8. Tid för nästa möte. 2015-11-05 kl. 18.30 
9. Mötet avslutades ca kl. 21.10 

 
 
 
Thomas Davidsson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 
 
 

 
 


