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Protokoll fört vid årsmöte med 
 Östra Blekinges Biodlarförening  

 

Datum: 2017-11-26 

Plats: Centrumhuset i Rödeby 

Antal närvarande: 26 

 

§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 

Yvonne Engman och Kent Gustavsson väljs att justera mötets protokoll. 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelsen skickades ut via brev och e-post i den 4 oktober. Kallelsen godkännes. 

 

§5 Fastställande av föredragningslista 

Dagordningen godkännes. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Anders Andersson läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Berättelsen 

godkännes och läggs till handlingarna (bil 1). 

 

§7  Kassarapport och revisionsberättelse 

Bertil Frost går igenom kassarapporten (bil 2). Resultatet visar även detta år på ett 

litet överskott. Detta trots att föreningen haft en del inköp, bl a en ny gräsklippare. 

Rolf Johansson föredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt är funnet i god ordning. 

Rapporterna godkännes och läggs till handlingarna. 
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§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer 

Mötet beviljar styrelse och funktionärer ansvarsfrihet och tackas för det gångna 

årets arbete. 

 

§9 Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§10 Beslut om medlemsavgift för 2019 

Styrelsen föreslår att den del av medlemsavgiften som tillfaller den lokala 

föreningen ska lämnas oförändrad inför kommande år.  

Mötet beslutar: 

att medlemsavgiften för år 2019 ska uppgå till 50:- kr/person. 

 

§11 Beslut om arvode för styrelse och funktionärer 

Thomas redogör för styrelsens förslag att, liksom föregående år, avsätta 1 000:- kr 

som styrelsen får använda för någon form av gemensam aktivitet. 

Mötet beslutar: 

att ingen ersättning utgår till någon i styrelsen. 

att avsätta 1 000:- kr som styrelsen får använda för egen gemensam aktivitet. 

 

§12 Beslut om ansvarig och ersättning för föreningens honungsdepå 

Under året har Richard Johansson ansvarat för insamling av den honung som 

skickats till Svenska Biprodukter. Styrelsen föreslår att detta även ska gälla för 

kommande år. 

Mötet beslutar: 

att Richard Johansson får i uppdrag att hantera föreningens insamling av honung till 

Svenska Biprodukter under säsongen 2018 och får den ersättning på 1 000:- kr/år 

som Svenska Biprodukter betalar. 

 

§13 Verksamhetsplan och budget inför kommande år 

Thomas läser upp förslaget till verksahetsplan för 2018 (bil 4). Efter varje punkt 

lämnas fritt för diskussion. 
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Förutom att fortsätta med de traditionella aktiviteterna föreslås att föreningen ska 

arrangera en resa tillsammans med distriktet samt att föreningen ska erbjuda sig 

låna ut bisamhällen till nybörjare. Båda punkterna diskuteras flitigt. Mötet 

poängterar också hur viktigt det är att föreningen finns med i olika sammanhang för 

att visa upp sig och göra reklam för sin verksamhet. 

 

Bertil går igenom förslag till budget för kommande år (bil 5). 

Verksamhetsplan och budget godkännes och läggs till handlingarna. 

 

§14 Val av ledamöter i styrelsen 

 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: Kent Gustavsson (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) 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§15 Val av styrelsesuppleanter 

Valberedningen förslår: 

 Styrelsesuppleant 1 år: Yvonne Engman (omval) 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

§16 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår: 

  Revisor 1 år: Rolf Johansson (omval) 

  Revisor 1 år: Tom Rasmusson (nyval) 

Mötet beslutar enligt förslag. 

 

§17 Val av revisorsuppleant 

Valberedningens föreslår: 
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  Revisorsuppleant 1 år: Ingrid Lindblad (nyval) 

Mötet beslutar enligt förslag. 

 

§18 Val av Honungsbedömningskommitté 

Till kommittén för honungsbedömning väljs för 1 år: 

  Bertil Frost (ordf) 

Anders Andersson (sammankallande) 

Rolf Johansson 

  Sixten Olsson 

  Yvonne Engman 

  Evald Erlandsson (nyval) 

 

§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 Val av ombud och suppleanter till distriktets årsmöte 

Föreningen har rätt att utse ett ombud per varje påbörjat tjugotal medlemmar. Vilket 

innebär 6 st för vår del. Samtliga väljs på 1 år. 

Valberedningen föreslår följande till ombud till länsförbundets årsmöte: 

Anders Andersson (omval) 

 Jonas Huselius (omval) 

 K-E Tedblad (omval) 

 Yvonne Engman (omval) 

Jan Evertsson (omval) 

Richard Johansson (omval) 

Valberedningen föreslår följande till suppleanter till länsförbundets årsmöte: 

Sixten Olsson (omval) 

 Rolf Johansson (omval) 

 Patrik Mathiasson (nyval) 
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Mötet beslutar enligt förslag. 

 

§21 Val av valberedning 

Till att ingå i valberedningen väljs för 1 år: 

Arvid Jansson (omval) 

Evald Erlandsson (omval) 

Ingrid Lindblad (nyval) 

 

§22 Övriga frågor 

Rolf berättar att Länsstyrelsen samlat in honungsprover för att undersöka om det 

förekommer fusk. 

Karl-Erik tar upp problemet med jordbrukare som sprutar sina grödor mitt i 

blomningen så att bina skadas. Det är bättre för insekterna om besprutningen sker 

på kvällen. Jordbrukarna bör göras uppmärksamma på att även om medlen är 

godkännda så kan de orsaka skada. 

En diskussion följer om binas temperament påverkas av robotgräsklippare och de 

elledningar som används. Verkar finns olika uppfattning om detta. 

 

§23 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 2017-12-09 

 

 

Anders Andersson    ordf Thomas Sandell 

 

 

Justeras 

 

  

Yvonne Engman    Kent Gustavsson 

 


