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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 17 juni 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Niclas Johansson, Leif Svensson och Björn Westeson.  
 

1. Thomas öppnade mötet 
2. Dagordningen godkändes.  
3. Rapporter 

• ekonomi. (Efter mötet kunde Maria rapportera att det nu finns ca 4000:- på 
kontot.) 

• medlemssituationen. Läget är oklart men SBR skall nu göra det möjligt för 
föreningens kontaktperson att gå in i medlemsregistret för att få aktuella 
uppgifter..  

• förra mötets protokoll. Protokollet kunde läggas till handlingarna efter en 
genomgång..  

4. Avtal för föreningsbigården på Marsbäcken. Avtalet är nu underskrivet av bägge 
parter och utväxlat. 

5. Ny logga. Björn visade ett utkast för ny logga/etikett/brevhuvud. Styrelsen beslutade 
att godkänna förslaget. Björn kontaktar Benny Ekman för tillstånd att använda hans 
bild. 

6. Sponsoravtalet. (Efter mötet kunde Maria meddela att hon skickat iväg förslaget men 
ännu inte fått något svar.) 

7. Temakvällar. Styrelsen beslutade om följande temakvällar vid ordinarie 
onsdagsträffar i bigården.:  
• Förberedelser inför invintringen med Leif Svensson onsdagen den 24 juni.  
• Bitillsyningsmannens arbete och orientering om bisjukdomar med bitillsyningsman 

Anders Svensson onsdagen den 8 eller 15 juli. Thomas kontaktar. 
• Optimering av honungsproduktionen med Walle Johansson, Hjorteds bf. Datum ej 

bestämt. Niclas kontaktar 
8. Försäljning av bisamhällen. Styrelsen beslutade att sälja tre stycken av föreningens 

samhällen till de medlemmar som är intresserade. Minimipriset är 1000:-/samhälle 
exklusive kupa och ramar. Detaljer angående försäljningen meddelas via e-post till 
medlemmarna. 

9. Ordningen i bigården och på Gränsö. Efter diskussion beslutade syrelsen att behålla 
den organisation som redan beslutats, dvs Leif Svensson och den Bigårdsgrupp han 
samlat skall fortsatt ha ansvar för verksamheten på Marsbäcken och Janne Lindeberg 
ansvarar tillsammans med Kalle Henriksson för skötseln av parningsstationen på 
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Gränsö. Styrelsen poängterade samtidigt att all parning på Gränsö skall administreras 
av de ansvariga samt att kostnaden för parning är 75:- för varje utsatt drottning. 
Beloppet skall sättas in på föreningens konto i direkt anslutning till parningen eller 
förvärvandet av en parad drottning. Föreningens verksamhet bygger på mångas 
ideella insatser och varje intjänad krona är därför av stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen av verksamheten. Enligt tidigare beslut utgår milersättning till de 
ansvariga för parningsstationen.  

10. Ny arbetsdag för upprustningsarbete i bigården. Styrelsen beslutade att boden bör 
göras mustät inför vintern, ytterväggar och fönster målas. Preliminärt datum 
onsdagen den 15 juli. Thomas kontaktar Peter Johansson för materialförslag och 
övriga beräkningar. 

11. Övriga frågor. Bigårdsgruppen genomför en inventering av befintligt material samt 
anger vad som bör anskaffas och rapporterar till styrelsen. 

12. Tid för nästa möte. Datum beslutas vid nästa onsdagsträff. 
13. Mötet avslutades ca kl. 18.30 

 
 
 
 
  Thomas Davidsson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 

 
 


