
Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 23 oktober 2019
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Maria Hessel och Björn 
Westeson.

1. Styrelsemötet öppnades kl. 18.30 och Björn utsågs till mötesordförande.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten 10 

Bokslut.
3. Rapporter
• Ekonomi samt frågan om fraktkostnader för den gemensamma beställningen. - Saldot 

på kontot uppgår till ca 36000 kr men då finns fordringar gällande försäljning av 
bisamhällen till nybörjare samt den levererade grovsilade honungen. Styrelsen 
beslutade att fraktkostnaden på 3 325 kr för den gemensamma beställningen bekostas 
av föreningen. 

• Medlemssituationen 64 personer samt två stödmedlemmar som är medlemmar i annan 
förening.

• Föreläsningen på Naturum. Styrelsen anser att föreläsningen var mycket lyckad då den  
samlat 75 personer. De flesta var redan biodlare.

4. Inför årsmötet.
• Inledare till årsmötet. Styrelsen beslutade att be Niclas Johansson i egenskap av 

ordförande i distriktet Kalmar norra, att informera om distriktets verksamhet.
5. Utdelning av oxalsyra vid årsmötet. Styrelsen beslutade att Björn skall be Ove 

Henriksson att blanda till oxalsyra till de som lämnat årsrapport. Björn meddelar alla 
medlemmar vilken som är sista datum för inlämning av årsrapport. Endast medlemmar 
som lämnat årsrapport kommer att få oxalsyra. 

6. Inför verksamhetsberättelsen - året som gått. Styrelsen diskuterade viktigare 
händelser som bör komma med i verksamhetsberättelsen som Björn skall 
sammanställa och distribuera inom styrelsen för godkännande innan den skickas till 
alla medlemmar.

7. Inför verksamhetsplanen - året som kommer och det som den avgående styrelsen vill 
föreslå årsmötet att vi kommer att göra. Under den här punkten diskuterade styrelsen 
frågor av sådan vikt att de bör finnas med i planen för det kommande året. Styrelsen 
beslutade att Björn skall göra en sammanställning av de frågor som diskuterades 
samt undersöka förutsättningarna för en del av de mer genomgripande förslagen. 
Även verksamhetsplanen skall godkännas av styrelsen innan den skickas ut till övriga 
medlemmar.



8. Vilken budget kommer att behövas det kommande året? Styrelsen beslutade att 
eventuellt ta fram två alternativa budgetar beroende på vilka förslag som bedöms 
möjliga att genomföra i enlighet med sonderingarna angående verksamhetsplanen. 
(Se punkt 7)

9. Återstår något att göra i bodarna inför vintern? Är all el dragen? Styrelsen 
konstaterade att Benny redan har fått och åtagit sig att avsluta elinstallationerna 
inklusive ett 16 amp uttag.

10.Bokslut. Styrelsen beslutade att inför årets bokslut och för det kommande året gå 
över till en mer förenklad kontantredovisning eftersom ekonomin inte är speciellt 
omfattande och föreningen inte är deklarationsskyldig.

11. Övriga frågor. Här diskuterades hur årsmötet skall inledas eftersom föreningen saknar 
ordförande. Den pragmatiska lösningen blev att Björn fick i uppdrag att inleda årsmötet 
samt att årsmötesdeltagarna därefter väljer en mötesordförande.

12.Nästa styrelsemöte. Efter årsmötet.
13.Mötet avslutades kl. 20.30.

Björn Westeson, mötesordförande och sekreterare
Övriga närvarande ur styrelsen har justerat protokollet. 


