Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening
den11 mars 2020.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Tommy Johansson, Christer
Olsson och Björn Westeson.
1. Styrelsemötet öppnades 18.20.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. Saldot på föreningens konto är nu 42 641:-. Den positiva förändringen beror i
huvudsak på att betalning från föreningens honung samt att medlemsavgifterna nu
kommit in på vårt konto men då är ångvaxsmältaren ännu ej betald.
• Medlemssituationen. I dagsläget har 56 personer betalat medlemsavgiften. En
påminnelse har skickats till en del av de som ännu ej har betalat.
• Läget i bigården. Ingen rapport. Styrelsen beslutade att uppmana bigårdsgruppen att
snarast göra en kontroll av föreningens samhällen så att vi kan få en uppfattning om
tillståndet och eventuellt behov av stödfodring. I samband med genomgången bör
kuporna förses med nummerskyltar.
• Distriktets årsmöte. Utbildningen på Marsbäcken den 4 april har utannonserats i
Bitidningen. Styrelsen konstaterade att informationen från distriktet har en del övrigt att
önska. Något årsmötesprotokoll finns t ex ej tillgängligt. Under den här punkten
informerade Janne om en utbildningsdag om sorthonung som arrangeras av Högsby
biodlarförening. (Se http://www.xn--hgsbybiodlarna-vpb.se/page_136.html)
4. Beslut angående renoveringen. Styrelsen beslutade i enlighet med alternativ 1, dvs
byte av ytterpanel, inköp av nya dörrar mm. Arbetet inleds fredagen den 17 april med
rivning av ytterpanel och följs följande dag och den 25 april med en arbetsdagar med
föreningens medlemmar. Ett speciellt utskick kommer att göras inför arbetsdagarna.
Styrelsen beslutade att vi skall lämna in en ansökan om ekonomiskt stöd från
Västerviks kommun.
5. Studieresan till Läckeby. Nio personer har anmält sig för den gemensamma resa och
två åker i egen bil. Styrelsen beslutade att Tommy bokar en minibuss, avresa kl. 8.00
med samling vid parkeringen, Ljungheden, speedwaybana. Kostnad 200:-, lunch
betalas av var och en.
6. Föreningsalmanacka. Frågan tas upp vid kommande möte då Ingrid kan vara med.
7. Västerviks bibliotek har frågat om föreningen vill medverka vid en studiedag om
biologisk mångfald den 22 maj. Styrelsen beslutade att Janne ger ett positivt svar att
vi är intresserade, men att vi behöver mer information. Vid den här typen av utåtriktade

arrangemang behöver föreningen någon form av kortfattad informationsbroschyr.
Styrelsen beslutade att Björn skall ta fram ett förslag.
8. Övriga frågor.
• Antalet bisamhällen i föreningsbigården skall minskas enligt verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade att vi fortsättningsvis skall ha sex samhällen, men att vi avvaktar
med försäljning till dess att vi vet om vi har haft några vinterförluster. Antalet
bisamhällen skall i första hand styras av det pedagogiska behovet att medlemmar skall
lära sig att sköta bisamhällen men även att gärna att göra avläggare samt odla
drottningar.
• Ingrid har varit i kontakt med stiftelsen Marsbäcken som sagt sig vara villiga att sälja
föreningens honung samt att anlägga en blomsteräng på lämplig plats.
9. Nästa möte. Onsdagen den 6 maj kl. 17. (Före årets upptaktsmöte.)
10. Mötet avslutades kl. 20.10.
Jan-Erik Hammarberg, ordf.

Björn Westeson, sekr.

