
Protokoll vid styrelsemöte i Västerviks biodlarförening 
den 21 april 2021.
Närvarande: Jan-Erik Hammarberg, Kerstin Petersson, Tommy Johansson, Christer 
Olsson, Ulrika Blomé, Jörgen Helgersson och Björn Westeson.

1. Styrelsemötet öppnades kl. 18.00
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Rapporter
• Ekonomi. I dagsläget finns ca. 38.243:- att disponera.
• Medlemssituationen.  66 personer varav 1 ”vänmedlem”.
• Läget i föreningsbigården. Två vinterförluster samt ett troligen viselöst. Sju samhällen 

med äggläggande drottning varav tre är mycket starka. (Sämre övervintring än på 
länge!)

• Distriktets årsmöte. Något årsmötesprotokoll finns inte men Janne kunde meddela att 
distriktet nu saknar ordförande medan den gamla styrelsen sitter kvar. För att råda bot 
på den situationen beslutade distriktets årsmöte att varje förening skall nominera en 
person till distriktets valberedning.

4. Utse vice ordförande samt förrådsansvarig. Styrelsen beslutade att utse Ulrika till vice 
ordförande samt Kerstin till förrådsansvarig.

5. Upptaktsmöte. Styrelsen beslutade att upptaktsmötet för alla medlemmar skall äga 
rum onsdagen den 5 maj kl.18. Var och en ansvarar för att mötet kan genomföras med 
hänsyn till gällande covid 19 restriktioner.

6. Nybörjarcirkel. Styrelsen beslutade att starten skall vara den 12 maj kl.17 samt att det  
på grund av rådande coronasituation skall bli en komprimerad studiecirkel. Björn 
meddelar vårt beslut till Studieförbundet Vuxenskolan. 

7. Kravspecifikation för ny hemsida. Styrelsen beslutade att Björn skall ta fram ett 
förslag till styrelsen med avstamp i de synpunkter som diskuterades vid styrelsemötet. 
Utgångspunkt skall vara användarvänlighet.

8. Fortsatt upprustning av föreningsbigården. Styrelsen beslutade att båda rummen 
måste göras mustäta, dörrarna målas, en trappa till slungrummet skall byggas, 
infomaterial förnyas mm.

9. Ev. inköp av biredskap. Robert Möller har meddelat att föreningens gemensamma 
inköp kan administreras genom honom, vilket styrelsen tacksamt noterade. Detaljer 
kommer att meddelas senare. Föreningen kommer inte att organisera någon 
gemensam resa till Skogens honung på grund av Corona pandemin.

10.Förvaring av föreningens honung. Styrelsen beslutade att Jörgen skall ta fram ett 
förslag på inköp av en mindre frys.



11. Övriga frågor. Jörgen skall kolla om David Ahlinder på upptaktsmötet kan informera om 
hur man skall agera vid överkänslighet vid bistick. Om möjligt skall lämplig medicin 
införskaffas till föreningen.

12.Nästa möte. Onsdagen den 9 juni kl. 18.
13.Mötet avslutades kl. 19.40.

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


