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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 13 mars 2019.
Närvarande: Maria Hessel, Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Sanna Dellhammar, Ingrid 
Runeson och Björn Westeson.

1. Sanna öppnade mötet kl.18.20
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Ekonomiska situationen ser bra ut med 33 500:- på kontot. Ökningen sedan senaste 

mötet beror på att vi fått bättre betalt för honungen samt att Vuxenskolan betalat för förra årets 
nybörjarcirkel.

• Medlemssituationen. Föreningen har nu 52 betalande medlemmar. 
• Årets nybörjarcirkel har börjat med 18 deltagare.
• Läget bland föreningens bisamhällen. Ingen rapport från bigårdsgruppen. Sanna åtog sig att ta 

kontakt med Niclas samt att se till att vi inför nästa styrelsemöte har en uppdaterad rapport.
• Ev. övriga rapporter. Maria rapporterade att Niclas meddelat att distriktet åtar sig att skicka in 

föreningens ”gamla” motion så att den kommer att tas upp vid årets Riksförbundsmöte. 
4. Hyresöverenskommelse med stiftelsen Marsbäcken. Efter genomläsning beslutade styrelsen 

att godkänna avtalet samt att lägga det till handlingarna när det blivit signerat av båda parter.
5. Mål med biföreningen. Efter genomgång och diskussion av de olika punkterna i 

arbetsgruppens grundliga uppspaltning av frågeställningar/idéer gällande sådant som 
föreningen bör hantera beslutade styrelsen att det som rör bigården skall prioriteras. Till nästa 
styrelsemöte skall arbetsgruppen även ta fram konkreta förslag på utbildningar och 
föreläsningar.

6. Bidrag från distriktet för de deltagare i nybörjarcirkeln som hör hemma inom andra 
lokalföreningar. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan samt att uppdra åt Sanna att 
snarast be distriktet om en karta på vilken de olika lokalföreningarnas gränser framgår.

7. Gemensam utflykt. Styrelsen beslutade att Björn ska kontakta ”Skogens honung” i Ishult och 
berätta att vi gärna vill göra ett kombinerat studie- och inköpsbesök. Vårt förslag är den 11 eller 
12 maj.

8. Behov av materialinköp. Styrelsen beslutade att Sanna skall ansvara för att en grundlig 
inventering görs av det material som finns i föreningsbigården samt att föreslå kompletteringar. 
Bigårdsgruppen ska involveras i arbetet med inventeringen. Samtidigt bör det göras en 
kartläggning av vad som bör göras vid en kommande arbetsdag. 

9. Inför upptaktsmötet den 24 april. Styrelsen beslutade att Björn till dess skall ha gjort en 
”manual” för den gemensamma skötseln i föreningsbigården. Syftet med manualen ska vara att 
vi så långt det är möjligt ska ha en enhetlighet angående skötseln för att underlätta för 
nybörjarna. 



10. Frågor för kommande styrelsemöten. Vid nästa möte skall den bordlagda punkt 6 tas upp 
dessutom ska  ”Arbetsgruppen för målfrågor” rapportera kring Bigården samt angelägna 
utbildningar/föredrag.

11. Övriga frågor. Frågan om hur stora och vilka lokalföreningar som finns inom distriktet. Se även 
pkt. 6 ovan.

12. Nästa styrelsemöte tisdagen den 16 april kl.18.
13.Mötet avslutas 21.00.

Sanna Dellhammar, ordförande Björn Westeson, sekreterare

Bilaga. 
Dokument från ”Arbetsgruppen för målfrågor”.


