Protokoll fört vid årsmöte med
östra Blekinges Biodiarförening
Datum: 2012-11-11

§l

Mötets öppnande
Bengt-Åke Ljungkvist hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

§2

Val av mötets ordtörande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Bengt-Åke Ljungkvist och som sekreterare Anders
Andersson.

§3

Val av justeringsmän
Kent Gustavsson och Jan Evertsson väljs att justera mötets protokoll.

§4

Fastställande av töredragningslista
Dagordningen godkännes.

§5

Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen utskickad med brev till allamedlemmar den 15 oktober. Godkännes.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Anders Andersson läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Berättelsen
godkännes och läggs till handlingarna (bil l).

§7

Kassarapport och revisionsberättelse
Bertil Frost går igenom kassarapporten (bil 2). Tillgångarna uppgår till totalt ca
19 200:- kr. Medlemsavgifterna sjunkit med 300:- kr sedan föregående år. Vatten
betalt för två år. Karl-Erik Tedblad ifrågasätter bankavgifterna.
Rolf Johansson föredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt är funnet i god ordning.
Kassarapporten godkännes och läggs till handlingarna.
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§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer
Styrelse och funktionärer beviljas ansvarsfrihet och tackas för det gångna årets
arbete.

§9

Budget inför kommande år
Bertil går igenom förslaget till budget inför 2013.
Det har kommit in lite extra pengar för leverans av honung till Svensk
Honungsförädling i Mantorp. Dessa föreslås delas ut till de medlemmar som
levererat honungen.
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Mötet beslutar:
att dela ut inkomna pengar från Mantorp till de medlemmar som levererat honung.

§10

Beslut om medlemsavgift för 2014
styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad inför år 20 14.
Mötet beslutar:
att medlemsavgiften för år 2014 ska uppgå till 50:- kr/person.

§11

Beslut om arvode för styrelse och funktionärer
styrelsen föreslår att alla arvoden lämnas oförändrade.
Mötet beslutar:
att låta arvoden uppgå till l 00:- kr för ordförande, 300:- kr för sekreterare samt
300:- kr för kassör.

§12

Medlemsavgift för stugvärd
Tidigare år har beslut tagit om att föreningen ska betala stugvärdens medlemsavgift
till SBR. Vår nuvarande stugvärd Bertil Frost säger att han inte utnyttjar denna
möjlighet utan tycker att den ska tas bort.
Mötet beslutar enligt Bertils förslag.

§13

Val av ledamöter i styrelsen
Kent Gustavsson föredrar valberedningens förslag:
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Ordförande t år: Thomas Sandeli (nyval)
sekreterare 2 år: Anders Andersson (kvarstår t år)
Kassör 2 år: Bertil Frost (kvarstår t år)
Ledamot 2 år: Henrik Svensson (omval2 år)
Ledamot 2 år: Jonas Huselius (omva12 år)
Ledamot 2 år: Bengt-Åke Ljungkvist (nyval 2 år)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§14

Val av styrelsesuppleanter
Kent Gustavsson föredrar valberedningens förslag:
styrelsesuppleant t år: Göran Petersson (omval)
styrelsesuppleant t år: JanEvertsson (omval)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§15

Val av revisorer
Kent Gustavsson föredrar valberedningens förslag:
Revisor t år: Rolf Johansson (omval)
Revisor l år: Nisse Hill (nyval)
Mötet beslutar enligt förslag.

§16

Val av revisorsuppleant
Kent Gustavsson föredrar valberedningens förslag:
Revisorsuppleant t år: Sixten Olsson (omval)
Mötet beslutar enligt förslag.
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§17

Val av Honungsbedömningskommitte
Till kommitten för honungsbedömning väljs för l år:
K-E Tedblad (ordt)
Anders Andersson (sammankallande)
Sven Andersson
Bertil Frost
Nisse Hill
Rolf Johansson
Sixten Olsson

§18

Val av suppleant för Honungsbedömningskommitte
Till suppleant för kommitten för honungsbedömning väljs för 1 år:
Vakant

§19

Beslut om ersättning för insamling av honung till Mantorp
Rolf Johansson föreslås fortsätta med ansvaret för insamling av honung på samma
villkor som tidigare år.
Mötet beslutar:
att Rolf Johansson får i uppdrag att hantera föreningens insamling av honung till
Mantorp och får en ersättning för detta på 500:- kr/år.

§20

Val av ombud och personliga suppleanter till distriktets årsmöte
Till ombud och personliga suppleant till länsförbundets årsmöte väljs för 1 år:

Ombud

Suppleant

Thomas Sandeli (sammankallande)

Gert-Arne Svensson

Anders Andersson

Sixten Olsson

Jonas Huselius

Rolf Johansson

K-E Tedblad

B-Å Ljungkvist

Yvonne Engman

Jan Evertsson
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§21

Val av valberedning
Väljs överlappande för tre år. Sammankallande är den som har l år kvar.
Mötet föreslår följande att väljas för att ingå i valberedningen:
Kent Gustavsson (kvarstår l år)
Ulf Samvik (kvarstår 2 år)
Yvonne Engman (3 år, omval)
Mötet beslutar enligt förslag.

§22

Kurser och möten
Karl-Erik uppmanar fler att sätta upp bikupor vid föreningsstugan. Med fördel kan
man passa på att byta drottning.
studieförbundet Vuxenskolan har frågat om föreningen vill fortsätta hålla i
studiecirklar om biodling. SV betalar ersättning för kursledare men inte mer. I
dagsläget kostar en kurs 700:- kr för deltagarna plus kostnaden för litteratur. Bertil
fortsätter att hålla i kurser om intresserade finns. Ska också försöka påverka SV att
sänka deltagarnas kurskostnad. Helst skulle kurserna vara avgiftsfria.

§23

Beslut om stipendium
Föreningen har avsatt l 000:- kr per år för att dela ut som stipendium till sökande
som deltagit i större SBR-kurs. För året finns ingen sökande.

§24

Årets honungsbedömning
Karl-Erik Tedblad informerar om att honungsbedömningskommitten har haft sin
träff för att bedöma medlemmarnas honungsprover. 20 prover var inkomna och
samtliga blev godkända.

§25

Övriga frågor
Rolf tar upp frågan om studieresa. Det var nu flera år sedan en sådan blev av och
det finns en del pengar i kassan som skulle kunna subventionera resan. Ett förslag
kom upp om att hitta resmål hos biodlare i Polen. Kanske går detta att samordna
med distriktet.
Bengt Claesson uppmanar fler ska ställa upp som mentorer för nya medlemmar.
Rolf informerar om att det finns många som vill ha bin på sina tomter utan att
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behövajobba med dom själv.
En familjesöndag bör arrangeras även kommande år. Rolf och JanEvertsson håller i
trådarna. Träffen bör inte infalla mitt under semestern.
Karl-Erik efterlyser mer artiklar och notiser i Bitidoingen från vår förening.
Thomas efterlyser fler bilder till hemsidan. Passade också på att informera om köp
o sälj-sidorna.
Rolfföreslår att nästa årsmöte hålls i Folket hus i Lyckeby. En diskussion följde.
Sixten tar upp att staketet runt tomten behöver snyggas till.
Karl-Erik gratulerar Thomas till posten som ny ordförende.
Kent tackar Bengt-Åke för hans år som ordförande för föreningen.
Mötet beslutar:
att ge styrelsen i uppdrag att arrangera en studieresa till Polen och att hitta någon att
dela kostnaden med.
att en familjedag ordnas någon gång i slutet av augusti och att Rolf och Jan planerar
dagen.
att nästa årsmöte hålls i föreningens bistuga.

§26

Mötet avslutas
Bengt-Åke tackar alla närvarande och förklarar årsmötet för avslutat. Klubban
lämnas över till Thomas som tackar för förtroendet att bli vald som ordförande.

Vid protokollet 2012-12-04

Anders Andersson

Justeras
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