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Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 18 september 2019
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Benny Lärking, Kerstin Petersson, Ingrid Runesson och 
Maria Hessel

1. Styrelsemötet öppnas samt utseende av mötesordförande. Maria utsågs att leda dagensmöte.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi samt frågan om fraktkostnader för den gemensamma beställningen. - Saldot på kontot 

uppgår till ca 34 000 kr. Fraktkostnaden om 3 325 kr har betalats av föreningen. Maria har 
begärt samtliga fakturor från Skogens Honung och beräknar den proportionella andelen för 
respektive köpare. Styrelsen beslutade att därefter ta ställning till om fraktkostnaden ska 
fördelas eller betalas av föreningen.  

• Medlemssituationen mellan 63 - 68 enligt SBRs register.
• Ordförandemötet i distriktet – Jan-Erik informerade om mötet. Fem föreningar deltog. 

Honungshanteringen i övriga föreningar skedde huvudsakligen hos någon av medlemmarna i 
föreningen, som hade tillgång till slunga och ångvaxsmältare. Hittills är det bara Västerviks 
biodlare som har kurser för nybörjare. Ankarsrum räknar med att starta till nästa säsong. 
Medlemmarna i Kristdala deltar i utbildningar i Döderhult i södra Kalmar distrikt. Anteckningar 
har förts som tyvärr inte ligger på hemsidan. 

• Hur har slungningen gått? – I onsdags em slungade en grupp medlemmar honung, men ett 20-
tal ramar återstår. Nästa tisdag vid 14-tiden samlas gruppen för att slunga resten. Honungen är 
grovsilad. På kvällen grov- och finsilades en del honung som också tappades på burk och 
etiketterades (46 burkar). 

4. Eventuellt inköp av ångvaxsmältare. Styrelsen beslutade bordlägg frågan och ta fram förslag 
till årsmötet.

5. Föreläsningen på Naturrum/Västerviks museum söndagen den 29 september. Lotteri? 
Honung? Bilaga. Ingrid informerade om det aktuella läget. Läget är under kontroll. Styrelsen 
beslutade att sälja 2 ringar á 100 lotter till ett pris av 10 kr/lott. Vinsterna utgörs av 10 
honungsburkar. Honungsburkar ska också tas med för försäljning á 80 kr/burk. Sanna hälsar 
välkommen och avtackar med föreslagen bok. Ingrid stämmer av med Sanna.

6. Frågor inför familjedagen lördag 21 september kl. 11 - 14. Maria ansvarar, ev. kommer Kalle, 
Anna och Lennart. Honungsburkar enligt ovan finns till salu. 

7. Vad återstår att göra i bodarna inför vintern? Gör klart mustätt. 

8. Hur många samhällen skall föreningen ha det kommande året? (Egentligen en fråga för 
verksamhetsplan och årsmötet). Styrelsen beslutade bordlägg frågan och ta fram förslag till 



årsmötet om en kraftig minskning av antalet samhällen. Överblivna samhällen föreslås säljas 
till de som gått nybörjarcirkel.

9. Datum för årsmötet och sammanställning av årsmöteshandlingar såsom 
verksamhetsberättelse, ekonomirapport, förslag till verksamhetsplan, budgetförslag för det 
kommande året. Vem påminner valberedningen? Styrelsen beslutade att årsmötet äger rum 
den 20 november 2019. Björn arbetar fram förslag till verksamhetsberättelse och -plan. Maria 
ansvarar för den ekonomiska sammanställningen. Ingrid ber Sanna höra om vi kan vara på 
Mejeriet i år också.

10.Övriga frågor. Ingen fråga togs upp.
11. Nästa styrelsemöte. Förslagsvis den 23 alt. 30 oktober hos Maria.
12.Mötet avslutas.

Bilaga 

Föreläsningen med Alexandra De Paulo den 29 sept kl 1400 på Naturum 

Ekonomi  
Föreläsningsarvode 6000 kr + moms 
Resa tor ordnad: 149 kr + 290 kr 
Styrelsebeslut på bidrag med 1500 kr från Naturskyddsföreningen 
Present till föreläsaren: Vandringsleder i Tjust 

Naturskyddsföreningen bidrar med 1500kr 
Naturum bidrar med lokalkostnader 
Vuxenskolan bidrar med annonsering i sitt programblad i tidning och på webb 

Annonsering 
För övrigt har Björn skickat mail till alla föreningens medlemmar 
Janne informerat på distriktsmöte med ordförande 
Ingrid skickat text till Bitidningen och till Västervikstidningen 
Gula A4 papper sätts upp med inbjudan och info. Vilka hjälper till och var? 

Praktikaliteter 
Lokalen kollad. Ca 50 sittplatser. Michael Söderström, Naturum, ansvarig 
En paus på 30 minuter planeras efter halva tiden 
Föreläsaren har egen dator med 
Kulbackens kafé har turligt nog öppet fram till 1600 

Sanna och Patrik hämtar bidräkt, rökpuff mm samt honungsburkar, foldrar, nalleburkar mm söndag fm 
Ingrid hämtar och lämnar föreläsaren 
Sanna och Ingrid ”tar hand om föreläsaren”.  Fixar lite matsäck till hemresan. 

Försäljning och lotteri ? Hur många lotteriringar? Till vilket pris ska de säljas? Vinster?


