
Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 8 januari 2020.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Benny Lärking, Kerstin Petersson, Ingrid Runeson, 
Tommy Johansson, Christer Olsson och Björn Westeson.

1. Styrelsemötet öppnades 13.05 av Janne.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. Rapporten sköts fram till nästa möte. Tommy skall kontakta Maria samt gå till 

banken tillsammans med Janne. Ersättning för olika utlägg som medlemmar har haft 
skall vara beslutade i förväg, vilket är ett beslut från tidigare.  

• Medlemssituationen. I nuläget har föreningen 56 betalande medlemmar. Styrelsen 
beslutade att Björn skall skicka en påminnelse till de som ännu inte har betalat avgiften 
för 2019/2020 och fortfarande är biodlare.

• Läget i bigården. När Kalle och Niclas i december behandlade med oxalsyra var alla 
samhällen i livet.

• Honungsbedömning. Janne rapporterade att samtliga inlämnade burkar godkändes, 
vilket har rapporterats till SBR. 

4. Inköp av ångvaxsmältare. Styrelsen beslutade efter en jämförelse mellan olika 
modeller och leverantörer att köpa en ångvaxsmältare från Joel Svensson för ca. 2 
995:- samt en honungslossare för 995:-. Janne och Ingrid åtog sig att ordna med 
inköpet samt även hämta materialet. Styrelsen beslutade att medlemmar skall kunna 
låna hem såväl ångvaxsmältare som honungslossare för en kostnad av 100:-. Den 
maximala lånetiden skall vara en vecka. Björn fick i uppdrag att skriva samman vilka 
regler som gäller samt att göra ett bokningsschema liknande det som finns för 
honungsslungan.

5. Gemensam studieresa till yrkesbiodlare Anders Wizping i Läckeby. Styrelsen 
beslutade att Christer och Janne skall kolla olika resealternativ såsom hyra av 
minibuss, resa med länstrafiken eller egna bilar etc. så att vi kan meddela vad det 
kommer att kosta när vi går ut med en intresseanmälan bland medlemmarna. Enligt 
styrelsen så skall resan vara både en kunskapsmässig upplevelse samt en möjlighet 
för social samvaro. Frågan kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

6. Arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för ombyggnad av lokalerna på 
Marsbäcken i enlighet med årsmötets beslut. Styrelsen beslutade att Tommy, 
Christer, Janne och Björn skall ta fram ett beslutsunderlag rörande omfattning, kostnad 
och finansiering. Arbetsgruppen rapporterar fortlöpande till styrelsen med start nästa 
styrelsemöte.



7. Studiecirkel för nybörjare. Styrelsen beslutade att Björn skall vara cirkelledare samt att 
vi inte skall ta ut någon deltagaravgift. Björn ser gärna att någon som är relativt ny som 
biodlare är med tillsammans med honom så att fler ”händelser ur en biodlares liv” kan 
bli belysta.

8. Övriga frågor. 
• Vid ett kommande styrelsemöte bör vi diskutera hur vi kan fortbilda oss och fördjupa 

våra kunskaper som biodlare. 
• Skall vi till ett kommande år ta fram en årskalender där vi presenterar föreningens 

medlemmar samt vad vi gör?
9. Nästa möte. Benny bokar en lokal på Marsbäcken till den 11 mars kl. 18.  I 

fortsättningen bör de som inte kan komma meddela det.
10. Mötet avslutades kl. 14.45.

Jan-Erik Hammarberg, ordf. Björn Westeson, sekr.


