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Protokoll fört vid årsmöte med 
 Östra Blekinges Biodlarförening  

 

Datum: Omröstningen avslutades 2020-11-20 

Antal deltagare: 35 st 

 

Den pågående Covid-19 pandemin har medfört att årsmötet helt har fått hållas på distans. 

All röstning har skett via formulär på nätet eller via brev. Utskicken har gjorts i två 

omgångar för att på så sätt möjliggöra för medlemmarna att lämna in kompletterande 

förslag. 

Protokollet bygger på den sammanställning som gjorts och som bifogas. De punkter som 

inte varit föremål för omröstning lämnas oförändrade från föregående år. 

 

§1 Mötets öppnande 

Utgår då mötet sker på distans via formulär. 

 

§2 Val av mötets ordförande och sekreterare 

Föreningens sekreterare Anders Andersson utses att föra protokoll. 

 

§3 Val av justeringsledamöter 

Thomas Sandell väljs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelsen godkännes. 

 

§5 Fastställande av föredragningslista 

Dagordningen godkännes enligt förslag. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport 

Verksamhetsberättelse och kassarapport är utskickade till alla medlemmar. 

Godkännes och läggs till handlingarna. 
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§7  Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse är utskickad till alla medlemmar. 

Godkännes och läggs till handlingarna. 

 

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer 

Mötet beviljar styrelse och funktionärer ansvarsfrihet för det gångna årets. 

 

§9 Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§10 Beslut om medlemsavgift för 2022 

Styrelsen föreslår att den del av medlemsavgiften som tillfaller den lokala 

föreningen ska lämnas oförändrad inför kommande år.  

Mötet beslutar: 

att medlemsavgiften för år 2022 ska uppgå till 50:- kr/person. 

 

§11 Beslut om arvode för styrelse och funktionärer 

Liksom föregående år föreslås att ingen ersättning utgår till någon i styrelsen samt 

att avsätta 1 200:- kr som styrelsen får använda för någon form av gemensam 

aktivitet.  

Punkten har inte varit föremål för omröstning utan lämnas oförändrade från 

föregående år: 

att ingen ersättning utgår till någon i styrelsen. 

att avsätta 1 200:- kr som styrelsen får använda för egen aktivitet. 

 

§12 Beslut om ansvarig för föreningens honungsdepå 

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

skickats till Svenska Biprodukter. Punkten har inte varit föremål för omröstning 

utan lämnas oförändrade från föregående år: 

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

Svenska Biprodukter under säsongen 2021. 
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§13 Verksamhetsplan och budget inför kommande år 

Verksamhetsplan och budget är utskickade till alla medlemmar. 

Verksamhetsplan och budget godkännes och läggs till handlingarna. 

 

§14 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen 

Valberedningens förslag är utskickat till alla medlemmar. 

Mötet beslutar enligt förslag. 

 Ordförande 1 år: Karen Friberg (omval 1 år) 

 Ledamot 2 år: Jonas Huselius (omval 2 år) 

Ledamot 2 år: Yvonne Engman (omval 2 år) 

Ledamot 2 år: Anders Andersson (omval 2 år) 

Ledamot 2 år: Tom Rasmusson (kvarstår 1 år) 

Ledamot 2 år: Kent Gustavsson (kvarstår 1 år) 

 Ledamot 2 år: Jan Evertsson (kvarstår 1 år) 

 

§15 Val av styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag är utskickat till alla medlemmar. 

Mötet beslutar enligt förslag. 

 Styrelsesuppleant 1 år: Lars Börjesson (omval 1 år) 

 Styrelsesuppleant 1 år: Petra Varenhed (omval 1 år) 

 

§16 Val av revisorer 

Valberedningens förslag är utskickat till alla medlemmar. 

Mötet beslutar enligt förslag. 

  Revisor 1 år: Rolf Johansson (omval 1 år) 

  Revisor 1 år: Malin Altenby Larsen (omval 1 år) 

 

§17 Val av revisorsuppleant 

Valberedningens förslag är utskickat till alla medlemmar. 

Mötet beslutar enligt förslag. 

  Revisorsuppleant 1 år: Bertil Frost (nyval 1 år) 
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§18 Val av Honungsbedömningskommitté 

Valberedningens förslag är utskickat till alla medlemmar. Dessutom har det 

tillkommit ytterligare två förslag. Anders Andersson har meddelar att han inte står 

till förfogande för omval. 

Till kommittén för honungsbedömning väljs för 1 år: 

  Bertil Frost (omval) 

Rolf Johansson (omval) 

  Sixten Olsson (omval) 

  Evald Erlandsson (omval) 

Petra Varenhed (omval) 

Yvonne Engman (nyval) 

Rose-Marie Svensson (nyval) 

 

§19 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. Valberedningens förslag är utskickat 

till alla medlemmar. 

Följande väljs som ombud till länsförbundets årsmöte: 

Anders Andersson, (omval) 

 Karl-Erik Tedblad (omval) 

 Yvonne Engman (omval) 

Jan Evertsson (omval) 

Sixten Olsson (nyval) 

 Rolf Johansson (nyval) 

 Patrik Mathiasson (nyval) 

 

Följande väljs som suppleanter till länsförbundets årsmöte: 

Daniel Båt (nyval) 

Erik Ivarsson (nyval) 

Kerstin Setterbring (nyval) 
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§20 Val av valberedning 

Till att ingå i valberedningen väljs för 1 år: 

Richard Johansson (nyval) 

Bengt-Åke Ljungqvist (nyval) 

Bertil Frost (nyval) 

 

§21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§22 Mötet avslutas 

Möjligheten att rösta avslutades vid midnatt fredagen den 20 november. I och med 

det avslutas detta annorlunda årsmötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 2020-11-22 

 

 

Anders Andersson    ordf Karen Friberg 

 

 

Justeras 

 

 

Thomas Sandell 
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