Protokoll fört vid årsmöte med
Östra Blekinges Biodlarförening
Datum: 2015-11-21
Plats: Centrumhuset i Rödeby
§1

Mötets öppnande
Ordf Thomas Sandell hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

§2

Val av mötets ordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Thomas Sandell och som sekreterare Anders Andersson.

§3

Val av justeringsmän
Jan Petersson och Christer Petersson väljs att justera mötets protokoll.

§4

Fastställande av föredragningslista
Dagordningen godkännes.

§5

Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen publicerades på hemsidan runt den 8 oktober samt skickades ut med epost och brev i omgångar ett par dagar senare. Kallelsen godkännes.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Anders Andersson läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Thomas passar på att komplettera med några kommentarer. Ersättningen för
honungen levererad genom trygghetsavtalet är nu utbetalad till alla som deltagit.
Ytterligare påslag kommer troligen att betalas ut efter nyår.
SBR:s nya medlemsregister är nu klart. Thomas uppmanar alla att komplettera sina
uppgifter om de inte är aktuella eller kompletta.
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Media har flitigt tagit upp och rapporterat om biodling detta år. Känns som om
verksamheten är populär bland allmänheten. Något för oss att ta vara och bygga
vidare på.
Berättelsen godkännes och läggs till handlingarna (bil 1).
§7

Kassarapport och revisionsberättelse
Bertil Frost går igenom kassarapporten (bil 2). Resultatet visar på en liten vinst. Har
nu också fått förra årets ersättning från studieförbundet.
Rolf Johansson föredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt är funnet i god ordning.
Rapporterna godkännes och läggs till handlingarna.

§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer
Mötet beviljar styrelse och funktionärer ansvarsfrihet och tackas för det gångna
årets arbete.

§9

Budget inför kommande år
Thomas och Bertil går igenom förslag till verksamhet och budget inför 2016.
Budgeten godkännes.

§10

Beslut om medlemsavgift för 2017
Styrelsen föreslår att den del av medlemsavgiften som tillfaller den lokala
föreningen ska lämnas oförändrad inför kommande år.
Mötet beslutar:
att medlemsavgiften för år 2017 ska uppgå till 50:- kr/person.

§11

Beslut om arvode för styrelse och funktionärer
Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att se över de arvoden som betalats till
några av styrelsens ledamöter. Thomas redogör för styrelsens förslag att helt slopa
arvoden men att istället avsätta max 1 000:- kr som styrelsen får använda för någon
form av gemensam aktivitet, t ex mat eller liknande. En kort diskussion följer.
Mötet beslutar:
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att ingen ersättning utgår till någon i styrelsen.
att avsätta 1 000:- kr som styrelsen får använda för egna gemensamma aktiviteter.
§12

Medlemsavgift för stugvärd
Punkten känns inte längre relevant och mötet beslutar att den ska strykas.

§13

Val av ledamöter i styrelsen
Yvonne Engman föredrar valberedningens förslag:
Ordförande 1 år: Thomas Sandell (omval 1 år)
Sekreterare 2 år: Anders Andersson (omval 2 år)
Kassör 2 år: Bertil Frost (omval 2 år)
Ledamot 2 år: Jan Evertsson (omval 2 år)
Ledamot 2 år: Jonas Huselius (kvarstår 1 år)
Ledamot 2 år: Karen Friberg (kvarstår 1 år)
Ledamot 2 år: Kent Gustavsson (nyval 2 år)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§14

Val av styrelsesuppleanter
Yvonne föredrar valberedningens förslag:
Styrelsesuppleant 1 år: Yvonne Engman (nyval)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§15

Val av revisorer
Yvonne föredrar valberedningens förslag:
Revisor 1 år: Rolf Johansson (omval)
Revisor 1 år: Arvid Jansson (omval)
Mötet beslutar enligt förslag.
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§16

Val av revisorsuppleant
Yvonne föredrar valberedningens förslag att låta posten vara vakant. Inget annat
förslag framkommer.
Revisorsuppleant 1 år: vakant
Mötet beslutar enligt förslag.

§17

Val av Honungsbedömningskommitté
Till kommittén för honungsbedömning omväljs för 1 år:
Bertil Frost (ordf)
Anders Andersson (sammankallande)
Nisse Hill
Rolf Johansson
Sixten Olsson
Richard Johansson
Yvonne Engman

§18

Val av suppleant för Honungsbedömningskommitté
Eftersom tillräckligt många redan ingår i kommittén så föreslås posten att lämnas
vakant.
Till suppleant för kommittén för honungsbedömning väljs för 1 år:
Vakant

§19

Beslut om ersättning för insamling av honung till Mantorp
Under året har Richard Johansson ansvarat för insamling av den honung som
skickats till Mantorp. Allt har fungerat bra och Richard kan tänka sig att fortsätta
även kommande år med samma ersättning.
Mötet beslutar:
att Richard Johansson får i uppdrag att hantera föreningens insamling av honung till
Mantorp och får en ersättning för detta på 1 000:- kr/år.

§20

Val av ombud och personliga suppleanter till distriktets årsmöte
Endast en person är inte aktuell för omval. Förslag framförs om att ersätta Bengt-
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Åke Ljungkvist med Ylva Brinckmann.
Till ombud och personliga suppleant till länsförbundets årsmöte väljs för 1 år:

§21

Ombud

Suppleant

Thomas Sandell (sammankallande)

Gert-Arne Svensson

Anders Andersson

Sixten Olsson

Jonas Huselius

Rolf Johansson

K-E Tedblad

Ylva Brinckmann

Yvonne Engman

Jan Evertsson

Val av valberedning
Valberedningen består vanligtvis av tre personer, varav en ny väljs varje år. Mötet
diskuterar möjliga kandidater utan att hitta någon. Förslag framförs om att låta
valberedningen arbeta vidare för att hitta ytterligare en medlem.
Mötet föreslår följande att väljas för att ingå i valberedningen:
Thomas Höjer (kvarstår 1 år)
Ulf Samvik (kvarstår 2 år)
Dessutom får valberedningen i uppdrag att hitta ytterligare en lämplig person som
ska knytas till gruppen.

§22

Kurser och möten
Thomas går igenom hur kurser och möten fungerat under året och föreslår att det
mesta fortsätter som vanligt.
Påminner om att det är viktigt att komplettera medlemslistan med personnummer
eftersom SV kräver detta vid redovisning av genomförda möten.

§23

Beslut om stipendium
Eftersom ingen sökt stipendium på många år så föreslår styrelsen att detta slopas
från och med i år. Vid behov ska det fortfarande finnas möjlighet att söka
ekonomiskt stöd från föreningen men att detta då hanteras löpande av styrelsen.
Rolf Johansson påminner om att det också finns möjlighet att söka stöd direkt från
riksorganisationen.
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Mötet beslutar enligt förslag.
§24

Övriga frågor
Bertil berättar att det i år inkommit 24 årsrapporter som sammanställts,
avpersonifierats och skickats vidare till SBR. Nytt för i år är att rapporterna har
kunnat lämnas direkt på föreningens hemsida.
Inga övriga frågor.

§26

Mötet avslutas
Thomas Sandell tackar alla för det gångna året. Det har varit en glädje att få arbeta
åt föreningen. Förklarar sedan årsmötet för avslutat.

Vid protokollet 2016-01-03

Anders Andersson

ordf Thomas Sandell

Justeras

Jan Petersson

Christer Petersson
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