
Protokoll från distriktsstämma 2020 södra Kalmar läns biodlardistrikts 
söndagen den 16 februari 2020 i Virserum 
 
 
1. Årsmötet öppnas av distriktets ordförande Per Bergh. 

Per berättade att distriktet idag har 664 medlemmar. 
 

2. Stämman valde till mötespresidium.  
Ordförande Örjan Vestgöte, protokollförare Lars Jonsson 
Till justerare av protokollet valdes Ulrik Johansson och Stellan Nilsson 
 

3. En lista med närvarande ombud har upprättats och är tillgänglig som röstlängd. 
Listan bifogas protokollet. 
 

4. Stämman fann att mötet är utlyst på rätt sätt. 
 
5. Dagordningen fastställdes efter tillägg av tre nya ärenden. 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenterades med kallelsen 

och stämman beslutade att de därmed är föredragna. 
 

7. Revisor Erik Olsson läste upp revisionsberättelsen. 
 
8. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 
 
9. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10. Stämman beslutade att inte erbjuda resekostnadsersättningar till ombuden. 
 
11. Inga motioner har inkommit under året. 
 
12. Stämman beviljade en schablonersättning om 2500 kronor till styrelsen. 

Styrelsen får själva besluta hur kostnadsersättningen skall fördelas. 
 

13. Stämman valde följande personer. 
a) Styrelse. 
Ordförande mandattid 1 år Per Bergh. 
Tre ledamöter mandattid 2 år 
Anna-Lena Gustafsson Modig 
Göran Backrot 
Tina Burvall 
Ledamöterna Kenneth Johansson, Pia Naga och Lars Jonsson har ett år kvar. 
 
b) Två revisorer Eskil Haglund och Erik Olsson 
två ersättare Lennart Lindgren och Krister Jonsson mandattid 1 år. 
 
c) Valberedning Meg Sunesson, Stefan Sunesson och Ingemar Wahlström mandattid 1 år. 
Meg Sunesson är sammankallande. 
 

  



Fortsättning 
d) Tre ombud till ett eventuellt riksförbundsmöte 
Per Bergh, Lars Jonsson och Anna-Lena Gustafsson Modig 
ersättare Kenneth Johansson, Pia Naga och Göran Backrot 
 
e) Ombud för Studieförbundet Vuxenskolans stämma Göran Backrot 
 
f) Ombud för LRF region sydosts stämma Per Bergh 
 
g) Bihälsoansvarig Hans Werthwein 
 
h) Utbildningsansvarig Lars Jonsson 
 
i) Kvalitetssamordnare Per Bergh 
 
j) Näringsbiodlingsansvarig Anders Wizping 
 

14. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för verksamheten samt budget 
för det nya verksamhetsåret med tillägget att under året hålla utbildning om det nya 
reglementet för honungsbedömning. 
 

15. Stämman beslutade att medlemsavgiften till distriktet för nästa år 2021 skall fortsatt vara 40:- 
för medlem, familjemedlem och juniormedlem. 
 

16. Inga nya motioner finns att behandla inför ett eventuellt riksförbundsmöte 2020. 
Göran Borgö påpekade att en motion som tidigare skickats vidare till kansliet i Skänninge 
inte har resulterat i ett uttalande. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan. 
 

17. Stämman beslutade att nästa årsmöte hålls i Nybro kommun i februari 2021. 
Möter skall hållas senast vecka7. 
 
 

18. Övrigt. 
Erik Olsson är ansvarig av distriktets del av hemsidan ”Biodlarna.se”. 
Erik uppmanade deltagarna att utnyttja möjligheten att informera distriktets biodlare om 
kommande aktiviteter. E-post till Erik är vakavilt@gmail.com 
 
Lars Jonsson uppmanade deltagarna att använda distriktets 
facebook sida ”Södra Kalmar läns biodlardistrikt”. 
Skicka era inlägg och bilder till adresserna nedan: 
Lars Jonsson lars56jonsson@telia.com 
Anna-Lena Gustafsson Modig anna-lenashonung@hotmail.com 
 
Meg Sunesson från valberedningen uppmanade medlemmar i föreningarna i Högsby och 
Mörlunda kontakta valberedningen. Valberedningen vill att biodlare från dessa föreningar också 
skall delta i distriktets arbete i framtiden. 
 
Veine Järnemalm informerade om Högsbyföreningens firande av 100 år som biodlarförening. 
 
19. Ordförande Örjan Vestgöte avslutade mötet. 


