
 

Protokoll från styrelsemöte och extra medlemsmöte i 
Västerviks biodlarförening den 22 juni 2016.  
 
 
Det extra medlemsmötet beslutade att välja Lennart Carlsson till ny styrelseledamot fram till 
årsmötet 2016. Manfred Fjellstedt har meddelat att han med omedelbar verkan vill lämna sina 
uppdrag i föreningen. 
 
Närvarande: Niclas Johansson, Maria Hessel, Lennart Carlsson och Björn Westeson  

1. Niclas öppnade mötet 
2. Dagordningen formulerades och godkändes.  
3. Rapporter 

• Ekonomi. Ekonomin är fortfarande relativt god. En klarare bild kommer vi att 
få när vi vet om vi får något stöd från Marsbäcken för våra materialinköp i 
samband med upprustningen av det tilltänkta slungrummet.  

4. Pris på avläggare och övervintrade samhällen. Styrelsen beslutade att de som har följt 
årets nybörjarcirkel och löst medlemskap i SBR och därmed i Västerviks 
biodlarförening, skall erbjudas att köpa en avläggare för 500:- och ett helt samhälle för 
1500:-. I ett sådant samhälle skall drottningen vara högst två år gammal. Styrelsen 
beslutade att Björn skall gå ut med en förfrågan om vilka som är intresserade av 
erbjudandet så att bigårdsgruppen kan ta fram vad som behöver göras. Bin som lämnar 
föreningsbigården skall vara besiktigare av bitillsyningsperson. (Erbjudandet gäller 
under förutsättning att föreningen får fram erforderligt antal avläggare. Fördelningen 
bland intresserade sker efter lottning.) 

5. Drottningodling. I verksamhetsplanen för innevarande år står att föreningen skall 
anordna någon form av utbildning i drottningodling. Styrelsen beslutade att be Janne 
Lindeberg att visa bågsnittsmetoden samt att vi bör kunna öva omlarvning och att vi 
om möjligt bygger en Snabbkokare till föreningen. 

6. Inköp av drottningar till föreningen. Styrelsen beslutade att ge bigårdsgruppen i 
uppdrag att diskutera om och varifrån nya drottningar skall inköpas och därefter 
rapportera till styrelsen. 

7. Tjustbankens arrangemang. Styrelsen beslutade att vi skall sälja honung samt 
informera om biodling. 

8. Materialkostnad för det tilltänkta slungrummet. Ledningen för Marsbäcken har genom 
Lars Bertilsson uppmanat oss att lämna in en beräkning av materialkostnaderna för 



upprustningen av slungrum och bod. Styrelsen beslutade att be Robert Möller om 
hjälp med att göra en beräkning av totalkostnaden för material. 

9. Materialinköp till bigården. Styrelsen beslutade att uppmana bigårdsgruppen att 
snarast göra en sammanställning av vad som behöver köpas in till bigården. Av 
sammanställningen skall det gå att se vad som är prioriterade behov. 

10. Fyllnadsval till styrelsen efter Jennifer Andersson som har tagit en paus i sitt 
medlemskap i föreningen. Gunnar Tideman är sammankallande i valberedningen.  

11. Övriga frågor. Fanns det inga. 
12. Nästa möte. Något nytt datum beslutades inte. 

 
 
 
 
Niclas Johansson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 
 

 
 
 
 


