Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den 26 oktober 2016 i föreningsbigården (kallt!).
Närvarande: Niclas Johansson, Maria Hessel, Lennart Carlsson, Kerstin Petersson och Björn
Westeson
1. Niclas öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes efter det att den hade kompletterats med punkten Övriga
frågor.
3. Rapporter
• Ekonomi. Maria gick igenom resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2016 som för föreningen del avslutades vid utgången av september månad.
Sammanfattningsvis konstaterade styrelsen att vi kommer att kunna påbörja ett
nytt verksamhetsår med mycket god ekonomi.
• Medlemssituationen. Medlemsantalet är 49 st.
4. Inför årsmötet. Styrelsen beslutade att Niclas skall kolla med Gunnar Tideman var vi
kan vara. Utkastet till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budgetförslag
skall cirkulera inom styrelsen innan de skickas ut till medlemmarna. Tyvärr är Preben
Kristiansson, som var tänkt som gäst vid årsmötet, sjukskriven. Han har meddelat att
han gärna kommer till föreningen när han är frisk igen.
5. Inkomna motioner. Niclas har skrivit en motion riktad till SBR och som styrelsen
beslutade att föreslår årsmötet att anta som föreningens.
6. Rapport angående informationsmötet för Tjustbankens personal. Maria och Björn
medverkade och kunde berätta att det hade varit ett trevligt och lyckat
informationsmöte. I anslutning till mötet köpte personalen av föreningens honung.
7. Honungsförsäljningen. Drygt 200 kg grovsilad honung har sålts till
Honungsförmedlingen i Mantorp. Högöhallen fortsätter att sälja föreningens honung.
8. Möte med Stiftelsen Marsbäcken. Styrelsen beslutade att Niclas och Lennart skall gå
på mötet den 27 oktober, för att inhämta information angående framtidplanerna för
Marsbäcken samt att se till att vårt utvidgade kontrakt till slut blir underskrivet.
9. Övriga frågor. Styrelsen fördelade uppgifterna kring kaffe och fikabröd vid årsmötet.
Niclas påminner valberedningen om sin uppgift.
10. Tid för nästa möte. Styrelsen beslutade att ha ett avstämningsmöte kl. 17 innan
årsmötet
11. Mötets avslutades kl. 19.40 och det var en något nedkyld men munter styrelse som
trevade sig ut i kolmörkret.
Niclas Johansson, ordförande

Björn Westeson, sekreterare

