
 

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 4 maj 2016. 
 
Närvarande: Niclas Johansson, Maria Hessel och Björn Westeson  

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

• Ekonomi. Janne Lindeberg har meddelat att när han nu kommer att sälja ett 
stort samhälle till Gunnar Tideman så skänker han 2 000:- till föreningen, som 
en grundplåt till inköp av en föreningsägd slunga. Styrelsen reserverar 
pengarna för detta ändamål och uppskattar Jannes flotta gest.  
I övrigt finns ungefär 15 000:- på föreningens konto – innan föreningens del av 
studieresan till Visingsö är betalad. 

• Medlemssituationen. I dagsläget har föreningen 44 betalande medlemmar, 
vilket är fler än vad någon i styrelsen kan minnas att det har varit. 

• Föreningsbigården. Här fanns inget att rapportera men styrelsen beslutade 
under den här punkten att be Bigårdsgruppen att snarast göra en bedömning av 
hur många drottningar som bör bytas ut under säsongen samt att se till att det 
finns ark för dokumentation i plastfickor i varje samhälle. Samhällenas 
placering skall vara numrerad med start från höger när man står framför 
samhällena.  

4. Visingsöresan. Avresa sker från simhallen i Västervik söndagen den 29 maj kl. 07.00 
för att vi skall hinna med en färja från Gränna till Visingsö kl. 10.30. Vi beräknar att 
vara vid Parningsstationen ca kl. 11 där Lasse Forsberg, parningsstationens 
föreståndare, tar emot oss och berättar om tillkomst och drift av stationen. Efter hans 
berättelse kommer det att finnas tid för frågor och besök vid den näraliggande 
uppställningen av samhällena. 
Lunch kommer att förbeställas till kl. 13.30 vid restaurang Solbacken, som ligger nära 
färjeläget. På hemresan stannar vi till en kortare stund vid Brunnstorp, utanför 
Huskvarna, där vi besöker genbanken där man i huvudsak har samlat småländska 
fruktsorter.  
Beräknad hemkomst till Västervik ca kl. 20.  
De som blir fikasugna på utresan får lösa det på egen hand. På hemresan finns 
möjlighet att ta en kopp kaffe vid Brunnstorp.  



Det finns fortfarande en del platser kvar i bussen – trots att vi är 30 föranmälda – så 
det finns ännu en möjlighet att ta med någon bekant som då får betala 250:-. Anmäl 
det till Maria Hessel. (e-post: hessel.maria@gmail.com eller mobil: 073 574 18 20 ) 

5. Föreningsdagen den 4 juni. Tjustbanken anordnar ett arrangemang på Spötorget i 
Västervik, som styrelsen har beslutat att vi skall vara med på och på olika sätt 
informera om bin och biodling. Detaljplanering av vår del av arrangemanget får göras 
vid kommande onsdagsmöte i bigården. Vid den här punkten deltog Jonas från 
banken, som ger ett stödbidrag till vår verksamhet för det här och det kommande året. 

6.  Nya tider för arbetsdagar i föreningsbigården. Styrelsen beslutade att de som vill och 
kan vara med vid den fortsatta upprustningen av det blivande slungrummet träffas den 
15 och 22 maj samt den 5 juni kl. 9 – 12. Detaljer inför de olika arbetsdagarna 
kommer att meddelas via e-post. 

7. Skyddsdräkterna. Punkten utgår eftersom det visade sig att Tjustbanken, som 
finansierat inköpet, inte har något krav på påtryck text. 

8. Framtagande av avläggare. Styrelsen beslutade att Bigårdsgruppen under maj månad 
skall ta fram avläggare, som kan erbjudas de som följt nybörjarcirkeln, och blivit 
medlemmar, för ett subventionerat pris. 

9. Drottningodlingskurs. Punkten kvarstår att lösa. 
10. Övriga frågor. Fanns det inga! 
11. Tid för nästa möte. Onsdagen den 18 maj kl.17, innan den allmänna träffen i bigården. 
12. Mötet avslutades kl. 18.01! 

 
 
 
 
Niclas Johansson, ordf.  Björn Westeson, sekr. 
 

 
 


