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  Stockholms Läns Biodlardistrikt 
 

 

Protokoll fört vid Stockholms Läns Biodlares årsmöte 
den 17 februari 2018  

Plats: Amorinasalen, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna  

 

§ 1. Mötets öppnande  

Distriktets ordförande Ulla Huzell hälsade alla deltagare välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat.  

§ 2. Val av mötespresidium  

a) Till ordförande valdes Kristoffer Arvidsson (Södertörn) 

b) Till sekreterare valdes Daniel Ingman (Vallentuna-Väsby)  

c) Till justerare och tillika rösträknare valdes Bengt Lundberg (Vallentuna-Väsby)  

och Anna Kretz (Sundbyberg-Spånga)  

§ 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

Efter upprop av närvarande ombud fastställdes röstlängden (se Bilaga). Totalt närvarade 70 

personer, varav 41 röstberättigade från 13 av distriktets 18 föreningar. De föreningar som inte 

fanns representerade med ombud var Danderyd-Täby, Norrtälje, Lidingö, Mälaröarna och 

Tumbaorten. Från Danderyd-Täby och Lidingö kom dock biodlare som inte var anmälda som 

ombud.  

§ 4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt  

Årsmötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt, enligt stadgarna.  

§ 5. Fastställande av dagordning  

Årsmötet godkände dagordningen (se Bilaga)  

§ 6. Fråga om icke ombuds yttrande- och förslagsrätt  

Årsmötet beslutade att närvarande medlemmar som inte är ombud har yttrande- och 

förslagsrätt vid mötet.  

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen har skickats ut i sin helhet inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen 

kommenterades av ordförande Ulla Huzell och lades till handlingarna (se Bilaga).  

§ 8. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnades av närvarande revisor Nils-Erik Persson (se Bilaga). 

Revisorerna har inte haft några anmärkningar på styrelsens arbete och lämnade därmed en ren 

revisionsberättelse. Revisorerna rekommenderar att årsmötet fastställer resultat- och 

balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.   
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§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

Resultat- och balansräkning för 2017 har varit utskickade och tillgängliga inför mötet och 

dessa fastställdes av Årsmötet. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017. 

§ 11. Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden  

Årsmötet beslutade att ingen reseersättning ska utgå till ombuden.  

§ 12. Behandling av motioner och styrelseförslag 

Ingen motion har inkommit till styrelsen inom den föreskrivna tidsperioden. Ulla Huzell 

kommenterade på förekommen fråga styrelsens arbete och rapport efter fjolårets 

stämmodiskussion om vaxinsamling. Bland annat ligger det nu en förteckning över företag 

som tar emot vax i länet på distriktets hemsida.  

§ 13. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen  

Årsmötet beslutade att arvodet till styrelseledamöterna hålls oförändrat på 400 kr per år.  

§ 14. Val av styrelse och revisorer  

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag (se Bilaga):  

a)  Till ordförande valdes Ulla Huzell (Sollentuna), mandattid 1 år (omval)  

Till ledamöter omvaldes Per Thunman (Wermdö skeppslag) samt nyval av Thomas 

Ullman (Sollentuna) och Maj Östberg Rundqvist (Sundbyberg-Spånga). Samtliga med 2 

års mandattid.  

 

Ledamöter som är valda t.o.m. 2018 är Peter Fagrell (Mälaröarna), Franz Fischer 

(Danderyd-Täby) samt Lena Hammarberg (Huddinge).  

b)  Till revisorer omvaldes på ett år:  

Nils-Erik Persson (Farsta Södertörn) och Candice Martin (Mälaröarna) som ordinarie 

revisorer samt Ove Björkman (Södertörn) som suppleant.   

c)  Till valberedning valdes på ett år:  

Omval av Lotta Fabricius Kristiansen (Sundbyberg och Spångaorten), Kurt Oldeskog 

(Sigtuna) samt Nils-Erik Persson (Farsta Södertörn). Kurt Oldeskog är sammankallande.  

d)  Årsmötet överlämnade till distriktsstyrelsen att utse ombud till kommande 

riksförbundsmöte.  

§ 15. Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret 

Ulla Huzell föredrog styrelsens förslag till budget och kommenterade utifrån planerad 

verksamhet för 2018 (se Bilagor). Budgeten följer nu mer direkt de aktiviteter som finns i 

verksamhetsplanen vilket ska göra det tydligare hur pengarna används. Som tidigare år finns 

det en budgetpost för sponsring av lokalföreningar som vill bjuda in fler föreningar till egna 

aktiviteter. Intresserade föreningar kontaktar styrelsen.  

Årsmötet fastställde styrelsens budget.  

§ 16. Beslut om årsavgift till distriktet 

Årsmötet beslutade att avgiften till distriktet år 2019 ska vara oförändrat 50 kr för ordinarie 

medlemmar och 0 kr för övriga medlemskategorier.  
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§ 17. Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner 

Inga motioner har inkommit. Hålltider för aktiviteter under året, inkl. motionerande till olika 

nivåer inom SBR, finns anslaget på distriktets hemsida.  

§ 18. Övriga frågor 

• Styrelsen vädjar till samtliga föreningar att hålla kontaktpersoner och ombud 

uppdaterade i medlemsregistret och att anmäla ombud till årsmötet. Denna 

ordningsfråga kommer att behandlas på ett kommande OKS-möte.  

• Kallelse till distriktsaktiviteter som t.ex. OKS bör kunna gå ut tidigare än ett par 

veckor innan. Önskemål finns om att med mycket god framförhållning få kallelse till 

aktiviteter i distriktet, där så är möjligt.   

• En fråga väcktes om SBR kan hjälpa till med personifierade etiketter. Lars Hellander 

kommenterar att Riksförbundet och kvalitetskommittén ser över nuvarande 

bestämmelser för etikettens användning. Det kommer vissa förändringar framöver och 

eventuellt en möjlighet att få använda ”slingan” på t.ex. personliga etiketter eller 

etiketter för föreningens honung.  

§ 19. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Mötesordförande 

 

…………………….  ……………………. 

Daniel Ingman  Kristoffer Arvidsson  

 

Justeras    

 

…………………….  ……………………. 

Bengt Lundberg  Anna Kretz 

 

 


