
ÖSTERÅKERS BIODLARES ÅRSMÖTE 2021 

Söndag 14 november, Prästgården Österåkers Kyrka 

 

Närvarande 

Benny Bergström Bo Bengtsson Carina Stenberg 

Hans Ollongren Hubertus Videgård Ingegerd Metz 

Karin Fredman Linnea Ehrenström Martin Pamelius 

Mats Hansson Mats Håkansson Olle Hillgren 

Peter Maslov Pia Cårebo Suzana Lolic 

Sören Ahlstedt Åke Nilsson 

 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Ingegerd Metz. 

 

1. Som funktionärer för årsmötet valdes: 

Ordförande Ingegerd Metz 

Sekreterare Olle Hillgren 

Justerare Mats Håkansson och Linnea Ehrenström 

 

2. Kallelsen till årsmötet  

Godkändes. Utskick i enlighet med stadgarna 3 veckor innan mötet 

 

3. Dagordningen  

Godkändes utan tillägg. 

 

4. Styrelsens redogörelse för året som gått 

 

• Ordförande Ingegerd Metz framförde verksamhetsberättelsen, Inga synpunkter 

inkomma. 

• Kassör Olle Hillgren läste upp kassaberättelsen. Fråga angående en post i utfallet 

för Medlemsutbetalning gjordes. Detta klargjordes vid mötet och Kassaberättelsen 

godkändes. 

• Fråga angående bidragsansökan från kommunen för året togs upp men lades till att 

diskuteras under punkten övriga frågor. 

• Då Marianne Lidbrink vår revisor fått förhinder läste Elsy Nilsson upp 

revisionsberättelsen.  Inga Synpunkter inkomna. Styrelsens arbete under året och av 

föreningens räkenskaper syntes vara i ordning och revisionen föreslog ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

 

5. Styrelsens Ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

 



6. Val av styrelse för kommande verksamhetsår. 

             Till styrelse kommande år antog årsmötet valberedningens förslag enligt nedan: 

 

  Ordförande   Ingegerd Metz  1 år omval 

  Ledamot  Lars-Olov (Olle) Hillgren  2 år omval 

  Ledamot  Jan Olof Olsson  2 år omval 

  Ledamot  Elisabeth (Lisa) Dahlqvist  2 år Nyval 

  Ledamot  Hubertus Videgård  1 år kvar 

  Suppleant   Benny Bergström   2 år nyval  

  Suppleant   Carina Stenberg   1 år kvar  

  Suppleant   Sami Haidu    2 år nyval  

  Suppleant   Amanda Baxter   2 år nyval 

 

7. Till revisorer valdes 

  Revisor  Marianne Lidbrink  1 år nyval 

  Revisorssuppleant Jan Lundin   1 år omval 

 

8. Valberedning  

Till valberedning valdes Bo Bengtsson och Elsy Nilsson. 

 

9. Ombud vid distriktets årsmöte  

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktet. 

 

10. Förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022. 

 

Ordförande gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Kassör Olle Hillgren läste upp förslag till 2022 års budget.  

 

Mötet godkände både förslag på verksamhet och budget. 

 

11. Föreningens andel av Medlemsavgiften för 2023. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att behålla föreningens andel av 

medlemsavgiften för 2023.  

100 kr för fullbetalande medlem.  

50 kr för familjemedlem resp. juniormedlem. 

 

12. Övriga frågor. 

Här diskuterades möjligheten till att söka kommunbidrag. 

Det som kom ifråga var ifall vi kan få pengar till att köpa fröer att dela ut till 

medlemmar och övriga intressenter för växter som gillas av våra pollinatörer. 

 

En träff för att dela erfarenhet och idéer kring att etikettera honungsburkar kom upp. 

 

En kort diskussion angående hjälp med honungsförsäljning hölls. Förslag gavs att ta 

kontakt med Elsy Nilsson i Åkersberga Trädgårdsföreningen inför deras Julmarknad.  

 

Vissa har sålt slut på sin honung, andra inte. Kontaktnät mellan medlemmar var ett 

annat förslag som kom upp där medlemmar kan hänvisa till varandra om köpare finns. 

Säljkanaler såsom Villaägarföreningar och Facebook gruppen gavs också som förslag. 

Även föreningens hemsida Köp/Sälj kan användas. 



13. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

      _______________________  _______________________ 

      Ingegerd Metz   Olle Hillgren 

 

 

 

      Justerare    Justerare 

 

 

      _______________________  _______________________ 

      Mats Håkansson   Linnea Ehrenström 

 

 
 


