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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 30 januari 2019.
Närvarande: Maria Hessel, Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Sanna Dellhammar, Ingrid 
Runeson, Lennart Carlsson och Björn Westeson.

1. Sanna öppnade mötet kl.18.15
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes efter tillägg pkt. 9.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Ekonomiska situationen ser bra ut med drygt 30 500:- på bankkontot, men då är inte 

hyran betald för Marsbäcken eller visningskupan. Det är inte aktuellt att börja använda QR kod 
för  Swishbetalingar.

• Medlemssituationen. Föreningen har nu 49 betalande medlemmar. Björn skickar ut påminnelse 
till de som ännu ej betalat medlemsavgiften till SBR och därigenom även blir medlemmar i vår 
förening.

• Läget bland föreningens bisamhällen. Inget att rapportera. Björn tog på sig att uppmana 
Bigårdsgruppen att snarast kontrollera att inget oönskat hänt kuporna i föreningsbigården samt 
att dom därefter rapporterar till Sanna.

• Ev. övriga rapporter. Sanna rapporterade från en träff Stiftelsen Marsbäcken haft med 
föreningar i Västervik där man meddelade att det ekonomiska läget fortsatt är bekymmersamt 
samt att man har för avsikt att söka medel från Allmänna arvsfonden. Stiftelsen uttryckte vid 
mötet en önskan om att få använda biföreningens logga i ansökan. Styrelsen avvaktar med 
beslut till dess att vi sett ansökan. Sanna hade även varit på ett ordförandemöte initierat av 
distriktet. Dålig uppslutning.

4. Hyresavtalet med stiftelsen Marsbäcken. Styrelsen beslutade att vi skall meddela Stiftelsen 
vilket årsmötets beslut hade blivit angående hyresavtalet. Björn fick i uppdrag att först skriva ett 
brev samt att Sanna, Maria och Björn därefter kan träffa representanter för stiftelsen.Styrelsen 
önskan är att vi snart skall få till ett avtal som båda parter kan acceptera.

5. Nybörjarcirkel för blivande biodlare. Styrelsen beslutade att Björn skall hålla i nybörjarcirkeln, 
bestämma dagar för cirkelträffarna samt att ta fram en manual för den praktiska delen av 
cirkeln vid föreningsbigården så att vi kommer fram till ett mer likartat sätt att hantera arbetet. 
Styrelsen beslutade även att uppstartsträffen i Föreningsbigården skall vara den 24 april, vilket 
även blir startdatum för cirkelns praktiska del.

6. Vilket mål har vi med Västerviks biodlarförening och föreningbigården? Efter en kortare 
diskussion beslutade styrelsen att de frågorna samt frågorna under punkt 7 skall beredas av 
en grupp bestående av Sanna, Ingrid och Jan-Erik. Rapportering till kommande styrelsemöte.

7. Hur kan vi öka kunskapen om biodling bland föreningens medlemmar? Se pkt 6 ovan.
8. Frågor för kommande styrelsemöten. Förslag om att göra en gemensam resa till ”Skogens 

honung” i Ishult. Resan bör tidsmässigt planeras så att besöket kan kombineras med inköp 
eftersom Skogens honung är återförsäljare av Törebodas material. 



9. Inför distrikts årsmöte. Maria meddelade att distriktets hela styrelse avsagt sig omval. 
Styrelsen beslutade att detta inte skall föranleda någon åtgärd från vår sida. 

10. Övriga frågor. Telefonlista till styrelsen. På hemsidan finns en telefonlista under ”Kontakt”. En 
lista kan sättas upp i Marsbäcken. 

• Styrelsemedlemmar eller andra som deltar i externa möte uppmanas att lämna skriftlig rapport 
till styrelsen. 

• Alla bör läsa SBRs stadgar där även stadgar för föreningar finns med. (Stadgarna återfinns på 
www.biodlarna.se.

11. Nästa styrelsemöte 13 mars kl 18.
12.Mötet avslutas 20.45.

Sanna Dellhammar, ordförande Björn Westeson, sekreterare

http://www.biodlarna.se

