Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 8 april 2015.
Närvarande: Thomas Davidsson, Maria Hessel, Jennifer Andersson, Niclas Johansson,
Robert Möller, Manfred Fjellstedt och Björn Westeson.
2. Thomas öppnade mötet och hälsade i synnerhet Manfred, som representant för
Bigårdsgruppen, välkommen.
3. Dagordningen godkändes.
4. Rapporter
• ekonomi. Kassabehållningen till dags dato är ca 5 000:-.
Maria har varit i kontakt med Tjustbanken för att höra vilka möjligheter det
finns att banken kan stötta biföreningen ekonomiskt. Av informationen att
döma föreföll alternativet att banken sponsrar biföreningen som det bästa.
Styrelsen beslutade att Maria skall formulera ett förslag till ansökan och att
hon därefter skickar ut förslaget till styrelsen för synpunkter innan det skickas
till banken.
• medlemssituationen. Enligt uppgift från SBR har föreningen nu 34 medlemmar
(2015-02-28). Styrelsen beslutade att Björn skall påminna tidigare medlemmar
som inte betalat medlemsavgiften för 2015 att snarast göra det.
• förra mötets protokoll. Kunde läggas till handlingarna efter en genomgång.
• nybörjarcirkeln. Jennifer och Björn kunde rapportera att antalet anmälda
cirkeldeltagare nu är uppe i 17 stycken efter tre mycket trevliga studieträffar.
4. Avtal för föreningsbigården på Marsbäcken. Styrelsen diskuterade frågan med
utgångspunkt i vad styrelsen anser att ett avtal bör innehålla. Styrelsen beslutade att
Björn skall skriva samman de punkter vi diskuterade på ett sätt som kan ligga till
grund för ett avtal. Först efter det att ett avtal med Stiftelsen för Marsbäcken är
undertecknat kan styrelsens formella beslut om att flytta föreningsbigården få
giltighet. Björn cirkulerar avtalsförslaget inom styrelsen och när alla godkänt texten
skickar vi över förslaget till Stiftelsen Marsbäcken. Styrelsen beslutade att Thomas
och Björn träffar företrädare för Stiftelsen Marsbäcken inför undertecknandet av en
hyresöverenskommelse.
5. Datum för upptaktsmöte i bigården. Styrelsen beslutade att upptaktsmötet skall äga
rum onsdagen den 22 april kl. 18. Inför upptaktsmötet fick Björn i uppdrag att
kontakta Västerviks Tidningen, som redan noterat att föreningen flyttar från
Kulbacken till Marsbäcken. Inför Upptaktsmötet skall även Warrékupan finnas på
plats vid Marsbäcken. Manfred och Björn ansvarar för att kupan kommer på plats i

god tid. Det är styrelsens uppfattning att det är av största vikt att inlemmandet av
nybörjarcirkelns deltagare kan ske på ett bra sätt, under ordnade former och att alla
håller i minnet att tiden fram till Midsommar är en del i nybörjarcirkelns praktiska
studier
6. Övriga frågor. Inför fältvandringen i arrangemang av Hushållningssällskapet kontaktar
Maria Leif Svenson .
Jennifer kommer att vara föreningens delegat vid SBR:s Riksmöte och styrelsen
uppmanade henne att på nytt föra fram frågan om hur medlemsavgiften fördelar sig på
olika utgiftsposter.
Behovet av avläggare till nybörjarcirkelns deltagare kommer att var stort. Styrelsen
diskuterade olika vägar för hur det behovet skall kunna tillgodose på ett rättvist och
ekonomiskt försvarbart sätt. Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte ta upp
frågan på nytt och besluta om ett praktiskt utformat policydokument.
Till kommande styrelsemöten skall en ur Bigårdsgruppen alltid kallas.
7. Tid för nästa möte. Tisdagen den 12 maj kl. 18.
8. Mötet avslutades kl. 20.45

Thomas Davidsson, ordf.

Björn Westeson, sekr.

