
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 18 mars 2015. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Maria Hessel, och Björn Westeson.  
 

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

• ekonomi. Alla inbetalningar till föreningen skall göras på bankgiro: 0108-7410 
med angivande av namn och vad betalningen avser.  
Medlemsavgifterna från SBR har nu kommit till föreningen dock utan uppgift 
om vilka som har betalat medlemsavgiften för 2015! Maria uppmanade därför 
alla som vet med sig att de ännu inte har betalat medlemsavgift till SBR snarast 
skall göra det.  
Bigårdsgruppen bör snarast rekvirera pengar för de utlägg man har haft för 
material för skattlådor, färg mm.  
Innan de utläggen är reglerade är kassabehållningen ca 4 700:-.  

• medlemssituationen. SBR har inte rapporterat om vilka som betalat 
medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att Björn skall begära in 
medlemsförteckning från SBR.  

• förra mötets protokoll. Maria berättade att Hushållningssällskapets fältvandring 
skall äga rum den 20 maj i Vråka. Ytterligare information kommer. Leif 
Svensson har meddelat att han är villig att medverka från föreningen.  

• nybörjarcirkeln har nu haft två träffar med ca 15 mycket engagerade deltagare. 
4. Fortsatt arbete vid föreningsbigården på Marsbäcken. Det var stor uppslutning vid 

söndagens arbete för att iordningsställa den nya bigården. Tio samhällen har nu 
flyttats och iordningsställandet av lokalen har kommit en bra bit på väg. 
Styrelsen beslutade att Bigårdsgruppen skall komma med ett förslag på datum för ny 
arbetsdag för att få allt klart kring den nya föreningsbigården. 
Styrelsen konstaterade att vi så snart organisationen på Marsbäcken/Föreningar i Tjust 
har beslutats skall vi få till ett avtal som reglerar villkoren för föreningens verksamhet 
på Marsbäcken. 
Styrelsen diskuterade möjligheten av att få externa medel för att täcka kostnader 
förknippade med den nya föreningsbigården. Maria skall undersöka vilka möjligheter 
det finns att få stöd från Tjustbanken. Frågan om föreningen skall skaffa en slunga 
diskuterades och styrelsen beslutade att ta upp frågan vid ett kommande möte samt 
frågan om extern finansiering av ett eventuellt inköp. 



Frågan om arrangerandet av Biodlingen dag under försommaren och vad den skall 
innehålla skall beslutas under ett kommande styrelsemöte. 

5.  Rekrytering av mentorer till nybörjarna. Styrelsen beslutade att ta upp frågan vid 
upptaktsmötet.  

6. Hur kan vi hjälpa nybörjarna att komma igång med egna samhällen? Styrelsen 
beslutade att framtagning av avläggare för försäljning skall prioriteras. 
Avläggarbildningen är ett viktigt inslag i lärandet och försäljningen ger ett bra tillskott 
till ekonomin.  

7. Övriga frågor. Thomas har blivit tillfrågad av Anders Eliason, Länsstyrelsen i 
Östergötland, om vi har någon medlem som är intresserad av att bli utbildad till 
Bitillsyningsman.  
De som vill gå kursen Godkänd biodlare kan anmäla sitt intresse via distriktets 
hemsida - där finns även uppgift om kostnaderna. (Den tidigare anmälan var endast en 
intresseanmälan – och då angavs att kursen skulle vara utan deltagaravgift, vilket nu 
inte är fallet.) 

8. Tid för nästa möte. Onsdagen den 8 april kl. 18. Till det mötet få Jennifer en ny chans 
att fixa kaffebröd. 

9. Mötet avslutades kl. 19.30 
 
 
 
 
 
Thomas Davidsson, ordf.   Björn Westeson, sekr. 
 
 


