
�

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 24 januari 2018.
Närvarande: Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson, Sanna 
Dellhammar och Björn Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.18.30.
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Betalningen för den levererade honungen har nu kommit vilket gör att ekonomin är 

mycket god - ca 22.500:-.
• Medlemssituationen. Föreningen har i dagsläget 49 medlemmar enligt SBRs medlemsregister.
• Övriga rapporter. Ingen har besökt föreningsbigården i Marsbäcken den senaste tiden. El-

installationerna skall vara gjorda senast den 1 mars enligt löfte av Lennart.
4. Information till LRF Ukna onsdagen den 31 januari kl. 19.00 - 19.20. Styrelsen beslutade att 

Niclas, Maria och Sanna skall vara med och informera på mötet samt upplysa om att 
nybörjarcirkeln börjar 7 mars.

5. Hyreskontraktet på Marsbäcken. Ingen respons från Stiftelsen Marsbäcken på 
styrelsens brev från december 2017. Styrelsen beslutade att avvakta ett svar innan vi 
agerar.

6. Distriktets årsmöte 11 februari. Styrelsen beslutade att Kerstin, Maria och Björn skall 
vara föreningens delegater. Styrelsen konstaterade att information om när motionstiden 
gick ut inte har meddelats samt att det saknas ett förslag till verksamhetsplan i de 
handlingar som lagts ut på hemsidan.

7. Studiecirkel för nybörjare. Styrelsen beslutade att Björn skall vara cirkelledare. I likhet 
med tidigare år består cirkeln av inledande teori och följs därefter av praktiska moment 
i föreningsbigården fram till midsommar. Ingen deltagaravgift tas ut. Cirkeln startar den 
7 mars.

8. Resmål för biföreningens gemensamma utflykt. Tjusts hushållningsgille har frågat om 
föreningen är intresserad av att följa med på en heldagsutflykt till Julita gård i 
Södermanland. Styrelsen ansåg att det kan vara ett intressant utflyktsmål och gav 
Maria i uppdrag att gå vidare med kontakterna samt att föreslå lördagen den 26 maj 
som resdag.

9. Slöjd/hantverkscirkel för tillverkning enklare biredskap. Styrelsen beslutade att Niclas 
och Sanna skall undersöka om vi kan få låna en lokal på Återbruket. Styrelsen 
diskuterade även vad som kan vara lämpligt att tillverka och nämnde då bl. a. 
bitömmarbottnar, avdelningsskivor, ”snabbkokare” för drottningodling, solvaxsmältare 



eller andra lösningar för vaxsmältning. Tanken är att material skall tillverkas både till 
föreningen och till enskilda medlemmar.

10.Studiecirkel i grundläggande drottningodling. Styrelsen beslutade att vi i första hand 
skall använda oss av metoden med snabbkokare och att cirkeln bör inledas i slutet på 
maj början på juni för de inom föreningen som är intresserade.

11. Visningskupan. Vid en arbetsdag i mitten på april bör det bestämmas var 
visningskupan skall stå. Styrelsen beslutade att Björn skall undersöka om Västerviks 
museum kan tänka sig att sälja/överlåta sin visningskupa i annat fall skall Niclas redan 
nu beställa en visningskupa.

12.Evenemang för allmänheten. Under sommaren bör enligt styrelsens mening ett 
utåtriktat arrangemang genomföras vid föreningsbigården. Innehållet bör planeras 
vidare under vinter/vår.

13.Parningsstationen på Gränsö. Styrelsen beslutade att vi så snart vädret och värmen 
tillåter skall ta in de två samhällen som finns på Gränsö till Marsbäcken. Samhället vid 
kanalen bör även det placeras på Marsbäcken så snart det är möjligt så att vi har bättre 
kontroll över samhällena. När det under sommaren blir aktuellt med parning av 
drottningar förs lämpligt antal samhällen ut till Gränsö och blir parningsstation.

14.Resultat från årets honungsbedömning. Nio medlemmar hade lämnat in honung för 
bedömning och samtliga blev godkända.

15.Övriga frågor. Sanna hade fått en fråga från en person i en koloniträdgårdsförening om 
föreningen skulle vara intresserad av att placera ett eller flera samhällen i 
koloniträdgården. Styrelsen beslutade att det var bättre om koloniträdgården skaffade 
egna bin efter att ha följt nybörjarcirkeln. Styrelsen anser inte att vi klarar av att sköta 
samhällen på för många platser men att det kan finnas enskilda medlemmar som kan 
vara intresserade av att placera ut egna samhällen.

16.Nästa styrelsemöte äger rum hos Maria den 28 februari kl. 18.00.
17.Mötet avslutades kl. 20.40.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


