
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 18 februari 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Niclas Johansson-Hjortvid, Jennifer Andersson, Maria 
Hessel, Robert Möller och Björn Westeson.  
 

1. Thomas öppnade mötet.  
2. Dagordningen godkändes med tillägget att diskutera frågan om honungsdepå under 

punkten Övriga frågor.  
3. Rapporter 

• ekonomi. Inga förändringar av den ekonomiska ställningen sedan förra mötet. 
Maria berättade att hon nu lagt in föreningens ekonomi i ett 
bokföringsprogram, vilket gillades av de övriga i styrelsen. 

• medlemssituationen Ännu har ingen information angående medlemsläget kommit 
från SBR. Styrelsen beslutade att Björn skall kontakta SBR och påtala vikten 
av att föreningen kan ha aktuell information om medlemsläget.  

• Jennifer, Thomas, Niclas och Maria rapporterade från distriktets årsmöte. 
Årsmötesprotokoll finner man via länken 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/1142/1/. Jennifer skall tillsammans 
med distriktets ordförande representera distriktet vid Riksförbundets möte och 
Maria valdes till revisor i distriktet. 

4. Beslut angående flyttningen av Bigården kommer att fattas av Marsbäckens styrelse 
den första mars. Enligt olika underhandsbesked kommer föreningen att välkomnas till 
Marsbäcken. Styrelsen ser flera spännande utvecklingsmöjligheter med en flytt. 

5.  Studiecirkeln för nybörjare startar den 25 februari. Tolv personer är förhandsanmälda.  
6. Materialkostnad för tillverkning av nya skattlådor till föreningen. Styrelsen beslutade 

om en kostnadsram på 600:-, och Manfred har erbjudit sig att tillverka lådorna vilket 
styrelsen med glädje noterat då vi inte längre kan disponera Gymnasiets slöjdsal. I 
framtiden finns eventuellt möjlighet att utnyttja snickeriet på Marsbäcken.  

7. Gemensamma inköp av material i likhet med tidigare år. Styrelsen beslutade att även i 
år använda Biredskapsfabriken i Töreboda samt att beställningarna skall ha skickats 
till Björn senast den 15 april. Björn beställer inköpskataloger samt skickar ut ett 
beställningsformulär som skall användas av dem som önskar att vara med på den 
gemensamma beställningen. 

8. Övriga frågor. a) Thomas har fått en förfrågan från svensk Honungsförmedling i 
Mantorp om föreningen vill skapa en honungsdepå till vilken man kan leverera 
grovsilad honung i 28 kg kärl. Styrelsen beslutade att de medlemmar som önskar 



leverera sin honung till depå skall kontakta Björn. b) Hushållningssällskapet anordnar 
den 22 maj en ”Fältvandring med binytta”. Föreningen har genom Maria tidigare 
meddelat av vi gärna medverkar vid fältvandringen. Björn fick i uppdrag att höra om 
Leif kan tänka sig att medverka. 

9.  Tid för nästa möte. Onsdagen den 18 mars kl. 18, och till det mötet lovade Jennifer att 
fixa kaffebröd. 

10. Mötet avslutades kl. 19.55  
 
 
 
 
 
Thomas Davidsson, ordf.   Björn Westeson, sekr. 
 


