
 
 

Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 26 november 2014. 
 
Närvarande: Thomas Davidsson, Niclas Johansson-Hjortvid, Jennifer Andersson, Maria 
Hessel och Björn Westeson.  
 

1. Thomas förklarade mötet öppnat.  
2. Rapporter 

• ekonomi. Maria har skickat faktura till Vuxenskolan. 
I samband med ekonomirapporten beslutade styrelsen att den/de som har utsetts som 
ansvariga för parningsstationen på Gränsö och bigården på Kulbacken skall få 
milersättning efter rekvisition. Den som svarar för kaffekokning vid föreningsträffarna 
skall få 500:- och den som svarar för slungning av föreningens honung erbjuds en 
ersättning på 10:-/kg honung. Jennifer utformar en blankett för rekvisition av 
milersättning och annat.  
• medlemssituationen Enligt uppgift från SBR:s kansli var medlemsantalet 38 st. 
2014.  
Under punkten beslutade styrelsen att publicera uppgift över vilka som lämnat rapport 
om sin biodling och varroarapport samt redovisa det samlade skörderesultatet mm på 
hemsidan. Styrelsen anser att det är mycket viktigt att vi får upp antalet rapporter från 
medlemmarna eftersom de ligger till grund för den samlade statistiken.  
Under 2015 skall varje biodlare rapportera uppställningsplats av bikupor till 
länsstyrelsen.  

3. Det har kommit en fråga från distriktet ang. intresse för utbildning till Godkänd 
biodlare. Styrelsen beslutade att ett e-post meddelande skall skickas ut till varje 
medlem i föreningen för att se hur stort intresset är i vår förening.  

4. Studiecirklar. Styrelsen beslutade att dra igång en studiecirkel för nybörjare i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Samtliga medlemmar uppmanas att 
hjälpa till med rekryteringen av personer som vill följa studiecirkeln. Anmälan görs 
via e-post till Björn (bjorn.westeson@telia.com) Studiecirkeln börjar onsdagen den 25 
februari kl. 18. De övriga tiderna är 11 mars, 25 mars och 15 april, därefter följer de 
praktiskt inriktade studierna i bigården fram till midsommar. Cirkeldeltagarna betalar 
studiematerialet men ingen deltagaravgift. Cirkelledare blir Jennifer och – om ingen 
annan erbjuder sig - Björn. 
Styrelsen beslutade att inte arrangera någon påbyggnadskurs i biodling utan anser att 
förslaget om utbildningen till Godkänd biodlare, - om den blir av – är ett bra 
alternativ.  



En praktiskt inriktad kurs i drottningodling är enligt uppgift Janne Lindeberg 
intresserad av att hålla i. Styrelsen beslutade att Thomas kontaktar Janne för att få 
visshet i att han fortfarande är intresserad.  

5. Snickericirkel. Styrelsen beslutade att Maria skall be Kalle att göra en inventering av 
vad som kan behöva nytillverkas eller repareras av materialet i bigården. Föreningen 
har ett löfte om att få vara i Gymnasiets snickeri om vi har någon som är ansvarig för 
vårt arbete där. Styrelsen ser gärna att vi får in förslag på innehåll i en snickericirkel.  

6. Övriga frågor och kommentarer efter årsmötet. Adam har via Kalle meddelat att 
föreningen kan sälja sin honung vid ett bord inne på museet vid Julmarknaden den 14 
december kl. 12-16. Kalle samordnar arrangemanget. 
Styrelsen beslutade att Björn skall höra med Leif angående de diskuterade lokalerna 
vid Rödsle och Herrmanstorp och Niclas skall kolla ägarförhållandet vid ett hus 
beläget i närheten av ridskolan/betongfabriken och Maria undersöker vilka möjligheter 
det kan finnas att få stöd till föreningen för anpassning av en eventuell lokal så att den 
passar våra behov.  

7. Styrelsen beslutade att nästa möte skall äga rum onsdagen den 7 januari 2015. 
5. Mötet avslutades av Thomas och Niclas lovade att hålla med kaffebröd nästa gång! 

 
 
Thomas Davidsson, ordf.   Björn Westeson, sekr. 
 


