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Protokoll från styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 16 april 2019.
Närvarande: Maria Hessel, Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Sanna Dellhammar och 
Björn Westeson.

1. Sanna öppnade mötet kl.18.05
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes samtidigt som Sanna slog fast att 

de som ej kan vara med vid mötet skall meddela detta i förväg.
3. Rapporter.
• Ekonomi. Ekonomiska situationen är i stort sett oförändrad sedan förra mötet dvs drygt 

30.000:- på bankkontot.
• Medlemssituationen. Föreningen har nu 53 betalande medlemmar. 
• Föreningsbigården. Sanna refererade en rapport från Niclas av vilken det framgick att alla 

samhällen är vid liv men tre bedömts vara svaga. Inga attacker från stackmyror.
• Hyresöverenskommelsen med Stiftelsen Marsbäcken. Kontraktet har inte kommit retur. Sanna 

har påpekat detta för stiftelsen.
• Ev. övriga rapporter. Sanna och Kerstin rapporterade om vad som behöver göras under 

städdagen, bl.a. måste förrådet städas, golvet lagas och material göras rent.
• Sanna meddelade från ett möte med distriktsstyrelsen att föreningens motion till Riksmötet 

hade avslagits. Ingen motivering. Styrelsen ansåg att detta var i hög grad anmärkningsvärt och 
inte något som stärker organisationens demokratiska kapital.

• Sanna berättade att det inte finns några geografiska gränser mellan de föreningar som ingår i 
distriktet, vilket gör att distriktet inte kan kompensera Västerviks bf ekonomiskt för de som 
deltar i vår nybörjarcirkel och kommer från andra områden. 

4. Idégruppens förslag. Styrelsen ansåg att idégruppens rapport innehöll flera bra förslag och 
styrelsen beslutade att gruppen skall vidareutveckla förslagen på ”kulturaktiviteter”. Styrelsen 
konstaterade att den skriftliga sammanställningen av gruppens förslag i hög grad underlättar 
diskussionen i styrelsen. Detta bör gälla vid alla rapporter.

5. Bidrag från Distriktet för deltagare från andra föreningar. Frågan diskuterades men utan att 
styrelsen kom fram till något beslut.

6. Utflykten till ”Skogens honung”. Styrelsen beslutade att den gemensamma utflykten/
inköpsresan skall göra söndagen den 12 maj samt att Björn skall skicka ut information och 
anmälan. 

7. Behov av materialinköp. Kerstin och Sanna presenterade en inventarieförteckning. Styrelsen 
beslutade att förteckningen skall överlämnas till Bigårdsgruppen som får i uppgift att 
komplettera med material som bör anskaffas.

8. Nya honungsetiketter. Styrelsen beslutade att Björn ska beställa 500 - 1000 nya etiketter med 
samma utseende som de vi redan använder samt locksigill med texten Svenska honung.



9. Inför upptaktsmötet den 24 april. Styrelsen beslutade att de som följer nybörjarcirkeln skall 
delas upp i grupper som var och en har ansvar för två samhällen och vägleds av två mer 
erfarna biodlare. Se även punkt 11 nedan.

10. Frågor för kommande styrelsemöten. a) Utvärdering av upptaktsträffen. b) Arbetsordning för 
Bigårdsgruppen (material från Niclas). c) Gemensam beställning av material från 
Biredskapsfabriken via Skogens honung.

11. Övriga frågor. Björn presenterade ett utkast till en ”lathund” som kan möjliggöra ett mer 
enhetligt lärande i föreningsbigården som skall underlätta för i första hand handledarna av 
nybörjare. Styrelsen uppmanades att granska utkastet samt att snarast lämna synpunkter till 
Björn

12. Nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att mötet skall äga rum onsdagen den 15 maj med 
start kl. 16.30.

13. Mötet avslutades kl 20.50.

Sanna Dellhammar, ordförande Björn Westeson, sekreterare

Bilaga
Minnesanteckningar från idémöte.



Minnesanteckningar,från,Idémöte,den,1,april,2019,med,Sanna,,Jan=Erik,och,Ingrid,
,
Gruppens,uppdrag,från,senaste,styrelsemötet,var,dels,att,jobba,vidare,med,frågor,kring,
Bigården,samt,komma,med,ett,konkret,förslag,angående,utbildningar,och,föreläsningar.,
,
Gruppen,kom,fram,till,följande,,
Det,finns,troligtvis,möjlighet,att,få,ett,anal,broschyrer,gratis,från,Förbundet,om,de,
används,för,att,värva,nya,medlemmar.,Sanna,kontaktar,Förbundet,och,beställer.,,
Dessutom,kontaktar,Sanna,Niclas,för,att,få,veta,mer,om,möjligheter,till,
tidningsreportage,o,dyl.,
,
Fortsatt,diskussion,om,trädgårdsmöbler.,Två,sittgrupper,finns,och,de,behöver,troligen,
snyggas,upp.,Ytterligare,en,sittgrupp,behöver,införskaffas.,Om,virke,köps,in,av,
föreningen,kan,en,grupp,byggas,under,en,arbetsdag.,Jan=Erik,funderar,vidare.,,
,
Gruppen,ska,kolla,behov,av,anslagstavla.,
,
Arbetsordning,för,bigårdsansvariga,ska,utformas,av,nuvarande,ansvariga.,Sanna,
kontaktar,Niclas,för,att,arbetet,ska,komma,igång.,
,
En,lista,på,olika,utbildningar,och,föreläsningar,gicks,igenom,och,gruppen,beslöt,att,
satsa,på,”Honung,från,folktro,till,skolmedicin”,en,2=timmars,föreläsning,riktad,till,
medlemmar,och,allmänhet.,Ingrid,kontaktar,Alexandra,de,Paolo,för,kostnad,samt,
Vuxenskolan,angående,möjligheter,till,ekonomisk,och,praktisk,hjälp.,Dessutom,önskar,
vi,en,utbildning,för,medlemmar,,en,dag,med,Lotta,F,Kristensen:,”Honung=,ursprung,och,
kvalité”.,Föreläsararvodet,är,5000,kr,och,Ingrid,kontaktar,Vuxenskolan,som,ovan.,
Förslag,att,vi,bjuder,in,omkringliggande,föreningar.,Kan,Distriktet,anordna,denna,typ,
av,utbildningar??,,
,
,
Nästa,idémöte,ska,bla,formulera,frågor,som,Sanna,ska,vidarebefordra,till,Niclas,för,
diskussion,i,distriktet.,Som,exempel,kan,nämnas,ett,gemensamt,forum.,Nästa,
styrelsemöte,i,Distriktet,är,den,13,april.,,
,
En,annan,sak,som,kom,upp:,bör,föreningen,köpa,in,en,oxalsyreförångare?,Jan=Erik,
informerade,om,hur,man,gör,i,en,del,andra,föreningar.,,,
,



Samtal&med&Birgitta&Svensson&verksamhetsutvecklare&på&Studieförbundet&Vuxenskolan&
&
Vuxenskolan&VS,&kan&hjälpa&till&med&annonsering&av&kurser&och&föreläsningar&och&att&ta&
emot&anmälningar.&VS&har&tillgång&till&vissa&lokaler,&de&egna&lokalerna&kan&vi&låna&utan&
kostnad&(max&30&personer)&och&när&det&gäller&vissa&andra&har&VS&rabatt&och&kan&även&ta&
resten&av&kostnaden&(exempel:&fritidsgården&i&Gamleby,&dock&ingen&i&Västervik)&
VS&har&inte&hand&om&de&statliga&föreningsbidragen.&Dessa&kan&ansökas&om&direkt&från&
kommunen.&VS&kan&endast&bidra&med&250&kr&per&kulturaktivitet&samt&30&kronor&per&
studietimme.&&
&
Vi&diskuterade&två&olika&”kulturaktiviteter”&

1) En&två&(ev&längre)&timmars&föreläsning&av&Alexandra&de&Paolo:&Honung(från(
folktro(till(skolmedicin(utifrån&en&artikel&i&årets&första&Bitidningen.&Föreläsningen&
riktar&sig&till&våra&egna&medlemmar,&Distriktets&föreningar,&men&främst&till&
allmänheten.&(
Alexandra&begär&6000&kr&samt&resa&och&ev&logi.&VS&hjälper&till&med&annonsering&
på&webben,&i&tidningar,&nyhetsbrev&och&även&i&Studieprogrammet&samt&tar&emot&
anmälningar.&(OBS&Uppgifter&till&höstens&program&ska&lämnas&in&senast&2&juni&och&
vårens&program&senast&2&november.&)&
Förslag&att&använda&sig&av&Fritidsgården&i&Gamleby&(vi&ska&boka&lokalen,&men&VS&
betalar)&och&ta&ut&en&entréavgift.&Vi&meddelar&VS&när&vi&har&beslutat&datum&och&
bokat&lokal.&Om&vi&är&mindre&än&30&personer&kan&vi&utnyttja&VS&lokaler&i&Västervik.&&

&
2) Honung(–(ursprung(och(kvalité.&En&heldag&mellan&kl&09U17&med&Lotta&Fabricius&

Kristiansen.&Kursen&har&gått&i&Alvesta&i&VS&regi&och&annonserades&i&årets&första&
Bitidningen.&Den&riktar&sig&till&våra&medlemmar&men&även&Distriktets&föreningar.&&
Lotta&begär&5000&kr&för&dagen&och&hon&har&inte&angivit&något&om&kostnader&för&
resa&och&ev&logi.&I&Alvesta&var&avgiften&300&krper&deltagare.&Då&ingick&lunch&och&
fika.&Kursen&har&även&getts&via&webben.&
Birgitta&Svensson&på&VS&ringer&till&VS&i&Alvesta&och&hör&om&utvärdering&av&kursen.&&
Deltagarantalet&kan&begränsas&till&30&personer&och&då&är&det&lämpligt&att&utnyttja&
VS&lokaler&i&Västervik.&För&övrigt&gäller&samma&sak&som&ovan.&&
&
11&april&2019/&Ingrid&R&
&&
&

&


