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Mönsterås-Ålems Biodlarförening var värd för stämman 

och ordnade med både smörgås och kaffe innan stämman. 

§1. Tillförordnad styrelseordförande Per Bergh öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

 

§2. Till ordförande för stämman valdes Carl Bertil Nilsson, Torsås Bf. 

 

§3. Till sekreterare för stämman valdes Lars Jonsson, Ölands Bf. 

 

§4. Till att justera protokollet valdes 

            Veine Sjöberg Mönsterås-Ålems Bf. och Dan Törnblom, Mörlunda Bf. 

 

§5. Närvarolistan på de ombuden fastställdes som röstlängd. 

 

§6. Stämman konstaterade att kallelse har skickats ut i god tid och i god ordning. 

 

§7. Stämman fastställde den föreslagna dagordningen. 

 

§8. Stämman beslutade att endast ombud har rätt att lämna förslag. 

 

§9. Verksamhetsberättelsen för 2016 hade skickats ut till alla ombud. 

           Klargjordes att ordet detta skulle varit delta. Berättelsen betraktades 

           som föredragen och stämman beslöt att lägga den till handlingarna. 

 

§10. Revisor Eskil Haglund, Mönsterås-Ålem Bf läste upp revisionsberättelsen. 

 

§11. Kassören läste upp resultat och balansräkningen. 

           Stämman beslutade att lägga fast densamma. 

 

§12. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

 

§13. Inga motioner har kommit in från föreningarna. 

 

§14. Stämman beslutade att ingen ersättning från distriktet för resekostnader 

skall utgå till ombuden denna gång. 
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§15. Stämman valde följande: 

Till styrelseordförande Per Bergh för 2017 valdes enhälligt. 

Till styrelseledamöter på två år valdes. 

Lars Jonsson Ölands Bf, Kenneth Johansson Torsåsbygdens Bf och Pia Naga Nybrobygdens Bf. 

 

Följande ledamöter kvarstår ännu ett år Anna-Lena Gustavsson-Modig Döderhults Bf, 

Göran Backrot Ölands Bf och Per-Uno Gladh Mörlunda Bf. 

 

Till revisorer för 2017 valdes 

Erik Olsson, Kalmarbygdens Bf och Eskil Haglund, Mönsterås-Ålems bf 

Till revisorssuppleanter valdes Lennart Lindgren, Hälleberga bf och Krister Jonsson, Ölands Bf. 

 

Till valberedning 2017 valdes 

Ingemar Wahlström Torsåsbygdens bf (sammankallande) och 

Meg och Stefan Sunesson Döderhults Bf. 

 

Till ombud för riksförbundsmöte i april 2017 valdes. 

Per Bergh, Mönsterås-Ålems Bf och Lars Jonsson, Ölands Bf. 

Till ersättare valdes Anna-Lena Gustavsson-Modig och Pia Naga. 

 

Till ansvarig för distriktets bigård i Ingelstorp omvaldes Hans Wertwein. 

 

Till kvalitetssamordnare valdes Ingemar Wahlström, Torsåsbygdens Bf. 

 

Till utbildningssamordnare valdes Lars Jonsson. 

 

Till ombud för Studieförbundet Vuxenskolans stämma valdes Hans Lundell, Ölands Bf. 

 

Till ombud för LRF region sydosts stämma 2017 valdes Per Bergh. 

 

Till distriktets webbansvarig för 2017 valdes Alastair Creelman, Kalmarbygdens Bf. 

 

§16. Sekreteraren läste upp styrelsens förslag till riktlinjer för verksamheten och budget. 

Stämman beslutade att godta förslaget. 

Verksamhetsplanen och budget bifogas protokollet. 
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§17. Stämman beslutade att årsavgiften för år 2018 skall vara oförändrat 40: -. 

 

§18. Inga motioner finns att skicka till riksförbundsmötet i år. 

 

§19. Stämman beslutade att anslå en summa om 2000 kronor för kostnadsersättningar för styrelsen 

under året 2017. Styrelsen får själv fördela beloppet på lämpligt sätt. 

 

Stämman beslutade att anslå 500: - i kostnadsersättning till Webbansvarig för 2017. 

 

§20. Stämman beslutade att nästa års distriktsmöte skall hållas i Kalmar den 11/2-18. 

Karl-Olof Jonsson har varit förtroendevald biodlare i 50 år. Karl-Olof avtackades med en blomma 

när han nu lämnar sitt senaste uppdrag i valberedningen för distriktet. 

Örjan Vestgöte lämnade posten som ordförande i distriktet efter två intensiva och aktiva år. 

Örjan lämnade posten av hälsoskäl och han tackades med en blomma. 

Anne Johansson lämnar styrelsen och uppdraget som kassör. Anne tackades med en blomma. 

 

Ingemar informerade om Biodlarnas riksförbundsmöte 2017. Mötet hålls på Hotell Statt i Hässleholm. 

Tid: lördag 22 april klockan 13:00 till söndag 23 april klockan 12:00. 

Mötet är öppet för alla medlemmar. Anmälan måste dock göras skriftligen till 

maj-britt.jarnvall@biodlarna.se eller Biodlarna., Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge 

senast den 24 mars 2017. 

 

§21. Ordförande Carl Bertil Nilsson avslutade mötet. 

 

 

Ordförande för stämman   Sekreterare 

Carl Bertil Nilsson                                            Lars Jonsson 

 

Justeringsman   Justeringsman 

Veine Sjöberg                                                   Dan Törnblom 

mailto:maj-britt.jarnvall@biodlarna.se

