Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 25 januari 2017.
Närvarande: Anders Palm, Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson
och Björn Westeson.
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Niclas öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Rapporter.
SBR har betalat in föreningens del av medlemsavgiften. På kontot finns ca 23.000:Föreningen har i dagsläget 38 betalande medlemmar. Nio personer har ännu ej betalat
medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att Björn skall skicka en personlig påminnelse till de
som inte betalat.
Lars Övling från Stiftelsen Marsbäcken kommer nu att skriva på vårt nya hyresavtal samt
rekvirera hyran för de två senaste åren.
Honungsförsäljningen via Högöhallen går fortsatt bra. Lennart skall i dagarna leverera
ytterligare en låda med honung.
Reflektioner från årsmötet. Styrelsen tyckte att det var glädjande att så många deltagit aktivt
vid årsmötet. Samtidigt konstaterades att det tyvärr många gånger är svårt att få folk att ta på
sig olika uppgifter. Här har styrelsen en viktig uppgift med att stimulera ett bredare deltagande
liknande det i bigården det senaste året då arbetet med skötseln av bisamhällena engagerade
såväl nyare som mer erfarna biodlare.
Mötesrutiner.
Under den här punkten diskuterades bland annat hur kontakterna mellan styrelsen och
bigårdgruppen skall utvecklas. Styrelsen beslutade att representanter från bigårdsgruppen
skall kallas till nästa styrelsemöte. Vid det första onsdagsmötet i bigården skall frågan om en
breddning av deltagandet i bigårdsgruppen diskuteras.
Alla bör inför ett kommande styrelsemöte fundera på punkter som bör tas med på
dagordningen samt meddela dessa till Björn innan han skickar ut förslaget till dagordning.
Vid mer brådskande ärenden skickar Björn ut sms till övriga i styrelsen med uppmaning om att
läsa e-posten.
Studiecirkel för nybörjare. Styrelsen beslutade att Björn skall leda årets studiecirkel samt att
han om möjligt får med sig någon av de senaste årens cirkeldeltagare som parhäst.
Studiecirkeln genomförs med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan. Styrelsen beslutade att
uppmana föreningens medlemmar att hjälpa till med rekryteringen av deltagare till studiecirkeln
som börjar onsdagen den 1 mars kl. 18. Ingen deltagarutgift tas ut men en kostnad för
studiematerialet tillkommer.
Snickerikvällar. Lokalfrågan är ännu ej löst men styrelsen beslutade att Niclas skall försöka få
tag i Gunnar Tideman för att om möjligt hitta en lösning. Styrelsen beslutade vidare att vi skall
sikta på att anordna ett par snickerikvällar i mars då vi kan göra bitömmare, skivor för
invintring, vaxsmältare mm. Meningen med kvällarna är att vi i första hand skall tillverka
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material till föreningen men att det därutöver skall vara möjligt att även göra något till de egna
samhällena.
Resan till Biredskapsfabriken.
Styrelsen beslutade att resan skall äga rum den 6 eller 13 maj beroende på vilken dag det går
att få tag i en tillräckligt stor buss. Maria har mandat att bestämma slutgiltigt datum efter
kontakt med bussbolag och Biredskapsfabriken. (Bussen skall ha ett rymligt lastutrymme
eftersom en av avsikterna med resan är att vi på detta sätt skall kunna handla och transportera
hem det material vi behöver och på så sätt slippa fraktkostnader.)
Kostnaden för medlemmar i Västerviks biodlarförening beräknas bli 250:-/person. Varje
medlem får bjuda med en medresenär som då också betalar 250:-. Priset är subventionerat av
föreningen. Styrelsen beslutade dessutom att medlemmar i andra biföreningar inom vårt
distrikt skall erbjudas att följa med för en kostnad på 400:-/person. De angivna kostnaderna
gäller enbart resan. Var och en betalar sin egen mat.
Styrelsen beslutade att sista dag för anmälan är den 1 mars. Anmäld är den som då har
betalat in kostnaden för resan till föreningen. (Mer detaljerad information kommer så snart
datum är slutgiltigt bestämt.)
Styrelsen hoppas dessutom att resan kan bli en trevlig gemensam utflykt - utan köptvång!
Upprustning av föreningsbigården. Styrelsen beslutade att Niclas, Björn och om möjligt Kalle
Henriksson snarast skall placera om våra bisamhällen så att de inte står så tätt samt att
inflygningen för bina inte korsar stigen upp till fikaplatsen. I övrigt beslutades ingenting
angående den fortsatta upprustningen.
Inför distriktets årsmöte. Någon kallelse till mötet har inte skickats ut. Vid årsmötet skall den
motion som Västerviks biförening antog vid vårt årsmöte föredras. Styrelsen beslutade att
äska 1000:- för resan till Biredskapsfabriken samt att ta upp en diskussion angående frågor om
distriktets verksamhet, bristfälliga informationen (obefintlig) och frågor kring deltagandet i
nybörjarcirklar från andra biföreningar.
Honungsbedömning. Den 19 januari bedömde honungsbedömningskommittén 4 inlämnade
honungsburkar. Samtliga godkändes. En av de godkända kom från föreningsbigården.
Annonsering på hemsidan. Björn har mottagit information från en person i Hästrikets
biodlarförening, som kan sälja bisamhällen från början av maj. Styrelsen beslutade att inte
lägga ut någon information om detta på hemsidan utan att vi nöjer oss med att Björn kan
informera de som är intresserade samt via anslagstavlan i föreningsbigården.
Besök av bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen. Preben har nu meddelat att han gärna
kommer till Västerviks biodlarförening. Styrelsen beslutade att vi skall föreslå den 5 eller 19
april som lämpliga tider för besöket samt att vi önskar att han talar om både bekämpning av
bisjukdomar samt hur vi kan anlägga ett helhetsperspektiv på frågan om bevakning,
bekämpning samt uppföljning av genomförda åtgärder.
Övriga frågor. Styrelsen är positiv till att eventuellt överta en begagnad kyl/frys utan kostnad.
Tid och plats för nästa möte - blir den 8 mars kl. 18 hemma hos Niclas.
Mötet avslutades av Niclas kl. 20.40.

Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

