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Protokoll fdrt vid irsmdte med
Ostra Blekinges Biodlarf6rening

Datum: 2019-ll-24

Plats: Centrumhuset i Rddeby
Antal niirvarande: ca 30 st

M0tets tippnande

Ordf Thomas Sandell hiilsar alla viilkomna och fbrklarar irsmdtet for 6ppnat.

Val av miitets ordfiirande och sekreterare

Till mcitesordftirande v6ljs Thomas Sandell och som sekreterare Anders Andersson.

Val av justeringsmiin

Jonas Huselius och Jan Evertsson viiljs att jiimte ordftirande justera mdtets
protokoll.

Godkiinnande av kallelsen till irsmdtet

Kallelsen skickades ut med e-post i den 28 oktober och via brev dagarna efter.
Information har iiven publicerad pi foreningens hemsida. Kallelsen godkiinnes. .

Faststiillande av fiiredragningslista

Dagordningen godkdnnes enligt ftirslag.

Styrelsens verksamhetsberlittelse och kassarapport

Anders Andersson liiser upp verksamhetsber?ittelsen ftir det ghngna Aret (bil 1).

Bertil Frost g&r igenom kassarapporten (bil 2).Det har varit ovanligt mycket
utgifter si resultatet visar pi ett mindre underskott.

Beriittelsen och rapporten godktinnes och liiggs till handlingarna.
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$7 Revisionsberiittelse

Rolf Johansson ftiredrar revisorernas rapport (bil 3). Allt iir funnet i god ordning.

Rapporterna godktlnnes och l6ggs till handlingama.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelse och funktioniirer

Mdtet beviljar styrelse och funktioniirer ansvarsfrihet och tackas ftir det gingna
irets arbete.

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

S10 Beslut om medlemsavgift for 2021

Styrelsen ftireslir att den del av medlemsavgiften som tillfaller den lokala
fiireningen ska liimnas oftiriindrad inftir kommande 6r.

M0tet beslutar:

att medlemsavgiften ftir 61 2021 skauppga till 50:- kr/person.

$11 Beslut om arvode fiir styrelse och funktiontirer

Thomas redogdr ftir styrelsens fiirslag att, liksom ftiregiende 6r, avsiitta 1 200:- kr
som styrelsen fbr anv?inda ftir nigon form av gemensam aktivitet.

Mdtet beslutar:

att ingen ersiittning utgir till nigon i styrelsen.

att avsdtta 1 200:- kr som styrelsen f[r anviinda ftir esen aktivitet.

$12 Beslut om ansvarig fiir fiireningens honungsdepi

Under iret har Richard Johansson ansvarat ftir insamling av den honung som
skickats till Svenska Biprodukter. Styrelsen fiireslir att detta ?iven ska giilla ftir
kommande ir.

Mcitet beslutar:

att Richard Johansson fbr i uppdrag att hantera ftireningens insamling av honung till
Svenska Biprodukter under siisongen 2020.
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$13 Verksamhetsplan och budget infiir kommande ir

Thomas l[ser upp verksahetsplanen ftir 2020 (bil4) och kommenterar de olika
delarna. Nytt ftir i ir iir bland annat att inleda ett sammarbete med Mdlletorps
byalag fiir att utveckla den vandringsled som gir ftirbi fiireningsstugan.

Bertil g&r igenom budgeten ftir kommande 6r (bil 5). Ronnie Nilsson pipekar att det
iir viktigt att se 6ver elavtalet.

Verksamhetsplan och budget godkiinnes och liiggs till handlingama.

S14 Val av ordfiirande och ledamdter i styrelsen

Evald Erlandsson redog<ir ftir valberedningens ftirslag. Bide ordforande Thomas
Sandell och kassdr Bertil Frost har meddelat att de ej stiiller upp for omval.

Ren6e Lindell ftireslir dessutom att Petra Varenhed ska vdljas att ingi i styrelsen.
Efter en del diskussioner, om bl a vad som stir i stadgarna, v?iljs ftiljande personer:

Ordfiirande I 6r: Karen Friberg (nyval I ir)

Ledamot 2 ar: Jonas Huselius (kvarstir I ir)

Ledamot 2 ir: Yvonne Engman (kvarstir I ir)

Ledamot 2 Fr: Anders Andersson (fyllnadsval 1 6r)

Ledamot 2 Frr:TomRasmusson (nyval2 6r)

Ledamot 2 hr:Kent Gustavsson (omval2 6r)

Ledamot 2 Fr: Jan Evertsson (omval 2 6r)

S15 Val av styrelsesuppleanter

Mdtet ftirslir:

Styrelsesuppleant I 6r: Lars Bdrjesson (omval 1 &r)

Styrelsesuppleant I 6r: Petra Varenhed (nyval 1 6r)

Mdtet beslutar enligt ftirslag.

$16 Val av revisorer

Valberedningen redogdr ftjr sitt ftrslag. Petra Varenhed ftireslir dessutom att Ren6e
Lindell ska viiljas till revisor. Di det nu finns tre namnftirslag till tv6 poster
genomftirs omrdstning genom handuppriickning.

Mdtet beslutar enligt valberedningens ftirslag.

Revisor I 6r: Rolf Johansson (omval 1 6r)

Revisor I 6r: Malin Altenby Larsen (nyval 1 ir)
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$17 Val av revisorsuppleant

Valberedningens ftireslir omval. Aven h?ir foljer en del diskussioner om namn och
l?impligheten att bide ingi i valberedning och vara revisorsuppleant.

Mdtet beslutar enligt valberedningens frrslag.

Revisorsuppleant 1 ir: Ingrid Lindblad (omval 1 6r)

S18 ValavHonungsbeddmningskommitt6

Till kommitt6n ftir honungsbeddmning viiljs ftir 1 6r:

Bertil Frost (ordf) (omval)

Anders Andersson (sammankallande) (omval)

Rolf Johansson (omval)

Sixten Olsson (omval)

Evald Erlandsson (omval)

Petra Varenhed (nyval)

$19 Val av ombud och suppleanter till distriktets irsmdte

Fdreningen har r?itt att utse ett ombud per varje p&bdrjat tjugotal medlemmar. Vilket
innebiir 7 st ftir vir del. Samtliga v6ljs pi 1 ir.

Valberedningen ftireslir ftiljande till ombud till liinsftirbundets 6rsmdte:

Anders Andersson, sammankallande (omval)

ffi]ffi:"i"ffi'
fvonne Engman (omval)

Jan Evertsson (omval)

Richard Johansson (omval)

Angel ique DiZazzo (omval)

Valberedningen ffireslir ftiljande till suppleanter till liinsftirbundets irsmOte:

Sixten Olsson (omval)

Rolf Johansson (omval)

Patrik Mathiasson (omval)

M6tet beslutar enligt ftirslag.
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Anders Andersson

Justeras

ordf Karen Friberg

j
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S20 Val av valberedning

Till att ing6 i valberedningen viiljs ftir 1 6r:

Evald Erlandsson (omval)

Arvid Jansson (omval)

Ingrid Lindblad (omval)

$21 Ovriga frigor

Karl-Erik Tedblad visar ett reklamblad diir det uppges att svensk blomsterhonung
siiljs v?ildigt billigt. Ltiser man diiremot pi burken si framgir det att honungen inte
alls kommer frin Sverige. Richard Johansson beriittar att honungen kommer fran
Serbien och att felaktigheterna ?ir anmiilda och rdtade.

Rolf Johansson passar ph att informera om oxalsyrans ftirtr5fflighet. Kar-Erik iir
diiremot inte lika positiv.

Ronnie Nilsson tackar ftir ett viil genomfort mdte.

Valberedningen avtackar Thomas och Bertil genom att dverriicka var sin
blomsterbukeff.

522 Mdtet avslutas

Thomas Sandell tackar alla fiir det gingna iret. Det har varit en gliidje att fr arbeta
6t foreningen. F<irklarar sedan irsmritet fiir avslutat.

Vid protokollet 20 19 - I | -25 gd*6,ry

k,kq Jan Evertsson
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