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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 12 maj 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Maria Hessel, Jennifer Andersson, Niclas Johansson och 
Björn Westeson.  
 

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

• ekonomi. Kassabehållningen är oförändrad ca 5 000:-. 
• medlemssituationen. Endast ett fåtal av nybörjarcirkelns deltagare har blivit 

medlemmar i SBR, men eftersläpningen med rapporteringen från SBR är 
fortfarande betydande.  

• förra mötets protokoll. Protokollet kunde läggas till handlingarna efter en 
genomgång där vi konstaterade att frågan om eventuellt sponsoravtal är under 
fortsatt beredning.  

4. Avtal för föreningsbigården på Marsbäcken. Ett avtal finns nu med Stiftelsen för 
Marsbäcken när det gäller villkoren för Västerviks biodlarförenings verksamhet på 
Marsbäcken. Styrelsen beslutade att godkänna avtalet som nu utväxlas för underskrift. 

5. Ny logga. Styrelsen beslutade att Björn skall ta fram förslag på ny logga samt att den 
om möjligt skall vara platsspecifik i likhet med den med Kulbacken. 

6. Turista hemma på Marsbäcken. Styrelsen beslutade att föreningen skall delta i den del 
av arrangemanget Turista hemma som äger rum på Marsbäcken söndagen den 17 maj 
mellan kl. 10 – 17. Niclas fick i uppdrag att organisera vårt deltagande genom att vid 
onsdagsträffen den 13 maj göra listor över bemanningen i bigården under olika pass 
samt kontakta Kalle så vi kan sälja det som finns kvar av föreningens honung. 
Besökande som vill ha kontakt med Västerviks biodlarförening skall kunna anteckna 
kontaktuppgifter. 

7. Uppdrag till bigårdsgruppen angående avläggare för försäljning. De som har följt årets 
nybörjarcirkel och är medlemmar i SBR/Västerviks bf skall erbjudas att köpa 
avläggare för 500:- från föreningen. Erbjudandet är avsett som ett stöd till nyblivna 
medlemmar och gäller en avläggare per hushåll. De som är intresserade skall snarast 
anmäla sitt intresse till Björn så att det går att göra en bedömning av hur många som 
vill utnyttja den här möjligheten. Fördelningen av avläggare kommer därefter att ske 
genom lottning. Eftersom föreningens materialresurser är begränsade föreslår styrelsen 
att avläggare görs på s.k. trillingbottnar samt att intresserade nybörjare lånar ut kupor 
för avläggarbildningen om föreningens material inte räcker till. På så sätt kan man 
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sedan få hem sin avläggare i sin egen kupa. Detta är ett nytt sätt att hjälpa nybörjarna 
att komma igång och styrelsen hoppas att det kan fungera samtidigt som vi är väl 
medvetna om att det är många faktorer som spelar in för att man skall lyckas med 
avläggarbildning.  
Eftersom bigården skall fungera som en plats för utbildning och erfarenhetsutbyte 
skall olika metoder för bildandet av avläggare tillämpas dvs. låta samhällen dra upp 
egna drottningar, tillsätta viceceller samt tillsätta av parade drottningar. Vid 
fördelningen/utlottningen av avläggare blir även sättet för avläggarbildning föremål 
för lottning för att åstadkomma största möjliga rättvisa. 
Styrelsen beslutade även att avläggarbildningen skall komma igång snarast samt att ett 
riktmärke skall vara att sex samhällen reserveras för honungsproduktion. 

7. Parningsstationen på Gränsö. Styrelsen beslutade att Thomas skall fråga om Janne 
Lindeberg är villig att kvarstå som ansvarig för parningsstationen på Gränsö samt om 
så är fallet att han snarast gör en bedömning av vilken status det är på de båda 
parningssamhällena samt lämna förslag på vilka förändringar som bör göras för att vi 
skall få lyckade resultat vid parningar. Rutinerna kring antal utsatta oparade 
drottningar och resultatet skall vara tydligt registrerade. All utsättning av oparade 
drottningar skall ske genom den som är ansvarig för parningsstationen. 
Parningsstationen är en integrerad del av föreningens verksamhet. Styrelsen beslutade 
mot bakgrund av detta att priset för drottningar parade på Gränsö fortsatt skall vara 
75:- för medlemmar. 

8. Fältvandring. Västerviks biodlarförening deltar med kortare information kring 
biodling, biodlingens betydelse för lantbruket samt verksamheten i Västerviks 
biodlarförening vid den Fältvandring som Tjust Husshållningsgille arrangerar den 20 
maj kl. 18 i Vråka. Niclas och Maria ansvarar för vårt deltagande, som enligt 
styrelsens mening kan vara ett sätt att bredda våra kontakter till ömsesidig nytta. 

9. Övriga frågor. Vid en del av onsdagsträffarna i bigården på Marsbäcken bör vi ha 
olika teman. Vid styrelsemötet diskuterades ett par förslag – ”Hur maximerar jag min 
honungsskörd” samt information av bitillsyningsman Anders Svensson. Andra förslag 
tas tacksamt emot och kan diskuteras vid kommande onsdagsträffar. 

10. Tid för nästa möte. Tisdagen den 2 juni kl. 18. 
11. Mötet avslutade kl. 20.40 

 
 
 
 
  Thomas Davidsson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 

 


