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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 8 november 2017.
Närvarande: Maria Hessel, Lennart Carlsson, Niclas Johansson, Kerstin Petersson och Björn 
Westeson.

1. Niclas öppnade mötet kl.18.30.
2. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Revisorerna har haft möte med Maria. Inga anmärkningar. Maria redogjorde för 

föreningens ekonomi som fortsatt är mycket god med ca 11 500:- i kassa.
• Medlemssituationen. Föreningen har enligt SBRs nya medlemsregister nu 48 medlemmar.
• Övriga rapporter. Kerstin rapporterade att arbetsdagen hade varit mycket lyckad. Hon kunde 

även meddela att hon och Anna nu hade målat det tilltänkta slungrummet med en ny och bättre 
färg. Nu återstår att lägga in golvmattan i vår. Eldragning lovade Lennart att ordna den allra 
närmaste tiden.

4. Förslag till skrivelse till SBR med anledning av den motion föreningen lämnade in efter 
årsmötet 2016. Förslaget diskuterades ingående och styrelsen beslutade därefter att 
skrivelsen skall skickas till SBRs ordförande, ordförande i distriktet Norra Kalmar län samt till 
vice förbundsordförande Ingmar Wahlström. Skrivelsen bifogas.

5. Nytt hyresavtal med Stiftelsen Marsbäcken. Efter en grundlig diskussion beslutade styrelsen 
att inte vidtaga några åtgärder med anledning av den uppsägning av hyresavtalet som 
stiftelsen meddelat i april 2017 utan att invänta ett nytt förslag till hyresavtal. Först när ett 
sådant förslag föreligger har föreningen något att ta ställning till. Det hyresavtal vi har löper på 
tre år och reviderades 2016-08-29. Styrelsen är av den bestämda uppfattningen att det först 
efter avtalsperiodens utgång, 2019-08-29, som några villkor kan ändras.

6. Inför årsmötet.  Styrelsen beslutade att Kerstin skall beställa kaffe med kaka till ca 30 
personer. Årsmöteshandlingarna cirkuleras först i styrelsen för godkännande och skickas 
därefter ut till samtliga medlemmar. De nya medlemmar som redan har bin skall genom Björns 
försorg uppmanas att lämna årsrapport över sin biodling.

7. Övriga frågor. 
• I anslutning till årsmötet skall Maria presentera en ny mer rättvisande fördelning av 

fraktkostnaderna för den gemensamma beställningen från Biredskapsfabriken. Styrelsen 
beslutade även att vi vid en eventuell ny gemensam beställning från Biredskapsfabriken skall 
begära att få den fraktfritt. 

• Honungsbedömning skall ske senast två veckor efter årsmötet. Observera att nytt för i år är att 
ett ifyllt dokument angående genomförd Bihusesyn måste uppvisas för att honungen skall kunna 
bedömas i enlighet med SBRs nya regler. 



• Olika punkter till den kommande verksamhetsplanen diskuterades.
8. Nästa styrelsemöte. Den 22 november kl. 17 i Bowlinghallens cafeteria.
9. Mötet avslutades kl. 21.00.

Niclas Johansson, ordförande Björn Westeson, sekreterare


