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Protokoll från styrelsemöte 2014-04-07 på Kulbacken 
 
Närvarande: Kalle Henriksson, Thomas Davidsson, Maria Hessel, Christian Svensson och 
Björn Westeson. 
 

1. Thomas öppnade mötet efter det att vi gjort en hastig kontroll av bigårdens samhällen. 
2. Rapporter 
• Från bigården. Två av samhällena i bigården har dött men av de kvarvarande 

har de flesta en tillfredsställande bistyrka. Det gäller även samhällena på 
Gränsö enligt Kalle. 

• Ekonomi. Maria rapporterade att vår del av medlemsavgifterna nu har kommit 
från SBR dvs. 1300: -, vilket styrelsen återigen konstaterade är en alltför liten 
del av den totala medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att uppmana SBR att 
på ett enkelt sätt redovisa hur den totala medlemsavgiften används.  
Maria kunde även berätta att hon nu fått besked från Studieförbundet 
Vuxenskolan att föreningen erhåller 30:-/studietimme mot uppvisande av 
kvitto för utlägg. Styrelsen är av den uppfattningen att även visst material som 
köps in till bigården skall kunna räknas in som kostnad för 
studiecirkelverksamheten eftersom bigården är en del av föreningens 
pedagogiska verksamhet. 

• Medlemsläget. Föreningen har i dagsläget 29 betalande medlemmar, två 
familje- samt två juniormedlemmar. 

• Övriga rapporter. Thomas har blivit kontaktad av Radio Kalmar som vill göra 
ett reportage från föreningens verksamhet. 
Maria och Björn har blivit intervjuade av tidningen Kommunextra, som delas 
ut som gratistidning till alla hushåll i kommunen. Västervikstidningen har även 
uttryckt intresse för att göra ett reportage från nybörjarcirkeln. 

3. Gemensam beställning av material. Biredskapsfabriken i Töreboda kommer att ge 10 
% rabatt om vi gör ett gemensamt inköp på samma sätt som förra året. Styrelsen 
beslutade att Björn skall göra ett formulär som skall användas vid alla beställningar. 
Var och en får separata fakturor på det beställda materialet och fraktkostnaden 
fördelas bland dem som gjort beställningar. Sista datum då beställningen skall ha 
kommit till Björn är 2014-05-05. Björn sammanställer därefter beställningarna och 
materialet levereras därefter till Kalle. 
Styrelsen beslutade att köpa in en Warré-kupa i studiesyfte. (Läs mer om kuptypen via 
länk på hemsidan.) 

4. Inför upptaktsmötet den 23 april kl. 18. Styrelsen beslutade att nybörjarcirkelns 
medlemmar skall fördelas på sådant sätt att de med handledning skall få ansvar för 
skötseln av ”egna” samhällen. 
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I det sammanhanget aktualiserades även frågan om att de föreningsmedlemmar som 
har hållit på några år skall ta på sig att vara mentorer för nybörjarna. Styrelsen anser 
att det är en poäng i att man hela tiden har samma person som man kan vända sig till 
med sina frågor.  

5. Besiktning av föreningens samhällen. Styrelsen beslutade att Thomas skall kontakta 
bitillsyningsmannen så att han så snart det låter sig göras kan besiktiga samhällena för 
att se om de nu är friska. 

6. Mötet avslutades ca kl. 19.15. 
 
 

Thomas Davidsson, ordförande  Björn Westeson, sekreterare 
 
 
 
 


