
Protokoll fört vid årsmöte med 
 Östra Blekinges Biodlarförening  

Datum: 2018-11-18 
Plats: Centrumhuset i Rödeby 
Antal närvarande: ca 30 st 

§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 5 oktober. Har även varit publicerad 
på föreningens hemsida. Kallelsen godkännes. 

§5 Fastställande av föredragningslista 
Dagordningen godkännes enligt förslag. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Anders Andersson läser upp verksamhetsberättelsen för det gångna året (bil 1).  
Kent Gustavsson passar på att komplettera med att sex personer från föreningen 
deltog på en konferens om biodling i Hässleholm den 20 oktober. 
Bertil Frost går igenom kassarapporten (bil 2). Resultatet visar även detta år på ett 
litet överskott.  
Berättelsen och rapporten godkännes och läggs till handlingarna . 

§7  Revisionsberättelse 
Rolf Johansson föredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt är funnet i god ordning. 
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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 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 

§10 Beslut om medlemsavgift för 2020 
Styrelsen föreslår att den del av medlemsavgiften som tillfaller den lokala 
föreningen ska lämnas oförändrad inför kommande år.  
Mötet beslutar: 
att medlemsavgiften för år 2020 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. Förslag 
framkommer om att höja summan med 200:- kr till 1 200:- kr per år. 
Mötet beslutar: 
att ingen ersättning utgår till någon i styrelsen. 
att avsätta 1 200:- kr som styrelsen får använda för egen 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 och att den extra ersättning som betalas då ska tillfalla Richard. 
Richard passar på att förklara varför det i år har varit ovanligt långa hanteringstider 
hos Svenska Biprodukter. Tydligen har det hittats förfalskad honung bland de 
leveranser som kommit in, dock inte från vår förening. Detta har inneburit extra 
provtagningar som orsakat fördröjningar av all hantering. 
Mötet beslutar: 
att Richard Johansson får i uppdrag att hantera föreningens insamling av honung till 
Svenska Biprodukter under säsongen 2019 och får den ersättning på 1 000:- kr/år 
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som Svenska Biprodukter betalar. 

§13 Verksamhetsplan och budget inför kommande år 
Thomas läser upp verksahetsplanen för 2019 (bil 4) och kommenterar de olika 
förslagen.  Nytt för i år är bland annat en tredagars introduktionskurs för de som 
funderar på att börja med biodling. 
Bertil går igenom budgeten för kommande år (bil 5). Förslaget innebär en mindre 
förlust som beror på planerna att komplettera uteplatsen med trädäck och nya 
sittplatser. 
Verksamhetsplan och budget godkännes och läggs till handlingarna. 

§14 Val av ledamöter i styrelsen 
 Ordförande 1 år: Thomas Sandell (omval 1 år) 
 Ledamot 2 år: Jonas Huselius (omval 2 år) 

Ledamot 2 år: Yvonne Engman (nyval 2 år) 
Sekreterare 2 år: Anders Andersson (kvarstår 1 år) 
Kassör 2 år: Bertil Frost (kvarstår 1 år) 
Ledamot 2 år: Kent Gustavsson (kvarstår 1 år) 

 Ledamot 2 år: Jan Evertsson (kvarstår 1 år) 
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

§15 Val av styrelsesuppleanter 
Valberedningen förslår: 
 Styrelsesuppleant 1 år: Lars Börjesson (nyval 1 år) 
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

§16 Val av revisorer 
Valberedningen föreslår: 

  Revisor 1 år: Rolf Johansson (omval 1 år) 
  Revisor 1 år: Tom Rasmusson (omval 1 år) 

Mötet beslutar enligt förslag. 

§17 Val av revisorsuppleant 
Valberedningens föreslår: 

  Revisorsuppleant 1 år: Ingrid Lindblad (omval 1 år) 
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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 

§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 7 st för vår del. Samtliga väljs på 1 år. 
Valberedningen föreslår följande till ombud till länsförbundets årsmöte: 

Anders Andersson, sammankallande (omval) 
 Jonas Huselius (omval) 
 K-E Tedblad (omval) 
 Yvonne Engman (omval) 

Jan Evertsson (omval) 
Richard Johansson (omval) 
Angelique DiZazzo (nyval) 

Valberedningen föreslår följande till suppleanter till länsförbundets årsmöte: 
Sixten Olsson (omval) 

 Rolf Johansson (omval) 
 Patrik Mathiasson (omval) 
Mötet beslutar enligt förslag. 

§21 Val av valberedning 
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Till att ingå i valberedningen väljs för 1 år: 
Arvid Jansson (omval) 
Evald Erlandsson (omval) 
Ingrid Lindblad (omval) 

§22 Övriga frågor 
Inga övriga frågor men däremot en del information. 

Bertil efterlyser fler årsrapporter. Behöver få dessa omgående. 

Anders berättar att resultatet från honungsprovningen är skickad till SBR så att det 
nu går att beställa nya etiketter. 

Karen informerar lite om Biets dag, som infaller tidigt på säsongen. I behöver 
hjälpas åt att sprida information så att fler uppmärksammar dagen. 

Rolf informerar om att hans metod med extra hål i kupan fungerat bra när 
sommaren varit extra varm. 

§23 Mötet avslutas 
Innan mötet avslutas passar Thomas på att tacka Karen Friberg för hennes tid i 
styrelsen samt överlämnar en blomma. 
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 2018-12-30 

Anders Andersson    ordf Thomas Sandell 

Justeras 

 5
(5)

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/


  
Yvonne Engman    Kent Gustavsson
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