Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening den
23 september 2020
• Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, KersAn Petersson, Ingrid Runesson,
Christer Olsson, Tommy Johansson
• 1) Styrelsemötet öppnades kl. 17.00
• 2) Dagordningen godkändes.
• 3) Rapporter
• Slungningen är avslutad med ca 70 kg som resultat, HälOen kommer aP
burkas och säljas som föreningens honung. Resterande säljes som bulk All
Rune.
• Ingrid har besökt Högsby biförening vid möte som Länsstyrelsen anordnat,
föredrag hölls bla om sorthonung. Eventuellt studiebesök kan bli aktuellt.
• Janne och Ulrika Blomé, var på möte med Föreningar i Tjust. Janne blev
vald All vice ordförande och Ulrika blev vald All sekreterare.
• En idégrupp har bildats i syOe aP ﬁnna nya vägar och akAviteter, för aP få
medlemmar (nya och gamla) mer engagerade i och runt föreningens arbete
Deltagare: Jan-Erik Hammarberg, Ingrid Runesson, Sanna Dellhammar,
Tommy Johanssom.
• Ekonomi. I dagsläget ﬁnns ca 36.000:- aP disponera
• MedlemssituaAonen. 66 betalande medlemmar.
• 4) Upprustning av bigården. Vi kommer aP u^öra arbete invändigt onsdag
30/9 med start kl. 10.00. Utvändig målning får vänta All våren.

• 5) Tid och plats för årsmötet. Förslag aP mötet hålls onsdag 18/11
alternaAvt 25/11 kl.18.00. Plats Marsbäcken, stora salen. Lokalen är ledig
vid bägge datumen, plats ﬁnns för 80 siPande. Max 50 personer får just nu
deltaga vid möten och sammankomster, vilket kan medföra aP vi begränsar
antalet som får delta. (Diskuteras vidare i styrelsen, hur vi ska göra).
• Valberedningen är kontaktad av Janne.
• Owe kontaktas på Asdag 29/9 i samband med idégruppens möte.
• 6) Inledare på årsmötet. Förslag: Ulrika Peshler, hon informerade förra året
om läget ute på Marsbäcken och det kan vara intressant aP höra om hur
läget är nu. Vidare kan hon informera om Föreningar i Tjust. Ulrika
kontaktades och ställer gärna upp.
• 7) Inlämnad årsrapport villkor för oxalsyra. Svar ja. Dock oklart hur den ska
delas ut, med tanke på Coronan. KomplePera årsrapporten med förklaring
om varför den måste lämnas in, men aP oxalsyra kan man få även om man
inte deltar på årsmötet.
• 8) Bigårdsgruppens uppgiLer. Idégruppen diskuterar dePa på Asdag 29/9.
• 9) DroOningodlingsgrupp. Janne har talat med Thomas Davidsson som kan
tänka sig aP handleda denna grupp. Förslag aP Thomas får 15 min på
Årsmötet för aP informera om droPningodling.
• 10) Övriga frågor. Ingrid har Adigare påpekat aP vi bör ha någon form av
medicin på bigården i det fall någon får en allergisk reakAon vid bisAck.
David Ahlinder ordnar med nödvändiga preparat. Förslag på aP han får ca
10 minuter på årsmötet för aP informera om hur/när dessa ska användas.
• 11) Nästa möte. Onsdagen den 7 oktober kl. 17.00.
• 12) Mötet avslutades 18.00
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