Protokoll fört vid årsmöte med
Östra Blekinges Biodlarförening
Datum: 2012-11-10
Plats: Centrumhuset i Rödeby
Antal deltagare: 27 pers
Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar om studieresan till
Polen.
§1

Mötets öppnande
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
Kent Gustavsson och Jan Evertsson väljs att justera mötets protokoll.

§4

Fastställande av föredragningslista
Dagordningen godkännes.

§5

Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen publicerades på hemsidan runt den 15 oktober, skickades ut med e-post
den 18 oktober och med brev den 20 oktober. Det verkar dock som om en del av
utskicken via e-post inte nått mottagaren, vilket vi bör tänka på inför kommande
kallelser. Kallelsen godkännes.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Anders Andersson läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Berättelsen
godkännes och läggs till handlingarna (bil 1).
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§7

Kassarapport och revisionsberättelse
Bertil Frost går igenom kassarapporten (bil 2). Tillgångarna uppgår sammanlagt till
knappt 20 000:- kr. Inkomna medlemsavgifter har sjunkit med 200:- kr sedan
föregående år. Vatten i stugan är nu avbeställt. Anders redogör för hur polenresan
skett i samarbete med Länsbygderådet och därför inte ingår i föreningens
räkenskaper.
Rolf Johansson föredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt är funnet i god ordning.
Kassarapporten 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
Bertil går igenom förslaget till budget inför 2014. Inga större förändringar på gång.

§10

Beslut om medlemsavgift för 2014
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad inför år 2015.
Mötet beslutar:
att medlemsavgiften för år 2015 ska uppgå till 50:- kr/person.

§11

Beslut om arvode för styrelse och funktionärer
Thomas inledde med att frågan om arvode bör ses över av styrelsen inför nästa
årsmöte. Styrelsen föreslår dock att alla arvoden lämnas oförändrade inför nästa år.
Mötet beslutar:
att låta arvoden uppgå till 100:- 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.
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§13

Stugkommitté

Kent har tagit fram ett förslag om att bilda en stugkommitté som organiserar underhåll och
annat arbete vid stugan.
Mötet beslutar:
att bilda en stugkommitté bestående av Evald Erlandsson, Bertil Frost, Kent Gustavsson,
Jonas Huselius och Sixten Olsson.
§14

Val av ledamöter i styrelsen
Kent Gustavsson föredrar valberedningens förslag:
Ordförande 1 år: Thomas Sandell (omval)
Sekreterare 2 år: Anders Andersson (omval)
Kassör 2 år: Bertil Frost (omval)
Ledamot 2 år: Henrik Svensson (kvarstår 1 år)
Ledamot 2 år: Jonas Huselius (kvarstår 1 år)
Ledamot 2 år: Bengt-Åke Ljungkvist (kvarstår 1 år)
Ledamot 2 år: Jan Evertsson (nyval 2 år)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§15

Val av styrelsesuppleanter
Kent föredrar valberedningens förslag:
Styrelsesuppleant 1 år: Karen Friberg (nyval)
Styrelsesuppleant 1 år: Kent Gustavsson (nyval)
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§16

Val av revisorer
Kent föredrar valberedningens förslag:
Revisor 1 år: Rolf Johansson (omval)
Revisor 1 år: Nisse Hill (omval)
Mötet beslutar enligt förslag.
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§17

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

§18

Val av Honungsbedömningskommitté
Eftersom inga önskemål om förändringar i kommittén har framkommit så föreslår
styrelsen omval.
Till kommittén för honungsbedömning väljs för 1 år:
K-E Tedblad (ordf)
Anders Andersson (sammankallande)
Sven Andersson
Bertil Frost
Nisse Hill
Rolf Johansson
Sixten Olsson

§19

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

§20

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.

§21

Val av ombud och personliga suppleanter till distriktets årsmöte
Inte heller här har framkommit önskemål om förändring i kommitténs
sammasättning. Till ombud och personliga suppleant till länsförbundets årsmöte
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omväljs för 1 år:

§22

Ombud

Suppleant

Thomas Sandell (sammankallande)

Gert-Arne Svensson

Anders Andersson

Sixten Olsson

Jonas Huselius

Rolf Johansson

K-E Tedblad

B-Å Ljungkvist

Yvonne Engman

Jan Evertsson

Val av valberedning
Väljs överlappande för tre år. Sammankallande är den som har 1 år kvar.
Mötet föreslår följande att väljas för att ingå i valberedningen:
Ulf Samvik, sammankallande (kvarstår 1 år)
Yvonne Engman (kvarstår 2 år)
Thomas Höjer (nyval 3 år)
Mötet beslutar enligt förslag.

§23

Kurser och möten
Föreningens samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter. Bertil hoppas
få underlag för ny studiecirkel för nybörjare.
Söndagarnas träffar vid bistugan fortsätter ingå som studiecirklar.
Förslag om ny kurs i drottningodling om tillräckligt med intresserade finns.
En diskussion följer om varför så få av de personer som gått nybörjarkurser sedan
stannar kvar i föreningen. Förslag kom upp om att ha ett bättre organiserat
mentorprogram för nya biodlare. Viktigt i så fall att fler ställer upp och hjälper til
med praktiska frågor. Också viktigt att alla hjälps åt att ta väl emot nya ansikten
som dyker upp på möten. Förslagen skickas med Bertil inför kommande
nybörjarkurser.

§24

Beslut om stipendium
Föreningen har avsatt 1 000:- kr per år för att dela ut som stipendium till sökande
som deltagit i större SBR-kurs. För året finns ingen sökande.
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§25

Övriga frågor
Thomas Sandell berättar lite om de planer som finns för verksamheten kommande
år: söndagsmöte som vanligt, nybörjarkurs, kurs i drottningodling, familjedag, ev
studieresa och hålla liv i polska kontakter. Fundera vidare på hur vi behåller
medlemmar och nya biodlare.
Rolf berättar att planerna på studieresa i södra Sverige finns kvar sedan tidigare år.
Då blev resan inställd pga för få anmälda.
Frågan om ersättning vid uthyrning av bikupor kom på tal igen. Föreningen ska
undersöka vidare för att kunna ta fram riktlinjer och ev förslag på avtal.
Diskussion om försäljning av tomma honungsburkar vid bistugan. Rolf undrar vem
som ta ansvar om några burkar försvinner. Andra tycker det är bra att ha kvar
försäljningen på känd plats.
Några medlemmar har hämtat ut kärl avsedda för att lämna honung till Mantorp
utan att sedan göra detta. Hinkarna ska återlämnas till Rolf snarast.
Thomas Höjer informerar om att det finns planer för att ställa i ordning en
informationsplats vid kraftverket i Augerum, några hundra meter från bistugan. Vi
borde kunna finnas med på något sätt. Thomas bevakar.

§26

Mötet avslutas
Thomas Sandell tackar alla närvarande och förklarar årsmötet för avslutat.

Efter mötet visas filmen Inte bara honung.

Vid protokollet 2013-11-19

Anders Andersson

ordf Thomas Sandell

Justeras

Kent Gustavsson

Jan Evertsson
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