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     Stockholms Läns Biodlardistrikt 
 

 

Protokoll fört vid Stockholms Läns Biodlares årsmöte 
den 8 februari 2020  
Plats: Amorinasalen, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna  
 

1. Mötets öppnande  
Distriktets ordförande Ulla Huzell hälsade alla deltagare vid mötet välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat.  

2. Val av mötespresidium  
a) Till ordförande valdes Lars Hellander (Stockholm) 
b) Till sekreterare valdes Daniel Ingman (Vallentuna-Väsby)  
c) Till justerare och tillika rösträknare valdes  

Eva Ekström (Sollentuna) samt Göran Frick (Wermdö Skeppslag)  
 

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
Efter upprop av närvarande ombud fastställdes röstlängden (se Bilaga).  
 
Totalt närvarade 93 personer, varav 41 röstberättigade från 17 av distriktets 18 föreningar. 
Skärgårdsbiodlarna var enda förening som inte fanns representerad med röstande.  
Från distriktsstyrelsen fanns 6 st ledamöter representerade.   

Röstlängden fastställdes av mötet.  

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, med ändring av punkt 6 enligt nedan (se Bilaga)  

6. Fråga om icke ombuds yttrande- och förslagsrätt  
Frågan utgår då den finns reglerad enligt §30 i Biodlarnas ordinarie stadgar. Där framgår att 
medlemmar som inte är ombud har yttrande- och förslagsrätt vid mötet.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen har lämnats ut i sin helhet inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen 
föredrogs av Thomas Ullman vid mötet och lades till handlingarna (se Bilagor).  
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Kassör Joakim Kugelberg föredrar den ekonomiska redovisningen med egna kommentarer. 
Verksamheten under 2019 summeras till ett positivt resultat om 6 293 kr och i kassan per den 
31/12 finns 90 274 kr.  

8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lämnades av närvarande revisor Candice Martin (se Bilaga). Revisorerna 
lämnade en ren revisionsberättelse samt bilägger en intern revisionsrapport till styrelsen. 
Revisorerna rekommenderar att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för 2019.   

9. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Resultat- och balansräkning för 2019 har varit tillgängliga inför mötet och dessa fastställdes av 
årsmötet.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

11. Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden  
Årsmötet beslutade enligt förslag att ingen reseersättning ska utgå till ombuden.  

12. Behandling av motioner och styrelseförslag 
Två motioner har inkommit till årsmötet, vilka funnits tillgängliga inför mötet.  

• Motionen från Lidingö föredrogs av deltagande ombud samt diskuterades under mötet. 
Flera ombud är oroliga över eventuell spridning av am. yngelröta, särskilt efter årets 
utbrott i regionen. Det utbrott som upptäcktes i Enköping och Sigtuna hanterades på 
adekvat sätt under sommaren med åtgärder från både föreningar och bitillsyn. 
Medlemmarna uppmuntras till större eget ansvar vid upptäckt av symptom samt vid 
försäljning.  
Förslaget kring krav på besiktning inför flyttning av bisamhällen gick till omröstning 
och avslogs då enligt styrelsens förslag av mötet med 19 röster emot samt 12 röster för 
förslaget. Enligt gällande nationella regelverk får idag samhällen flyttas över 
församlingsgräns utan föregående besiktning. Motionen skickas dock vidare till 
förbundet. 

• Motionen från Farsta-Södertörn tillstyrks av årsmötet enligt styrelsens förslag. 
Dokumentet Bihusesyn anses alltså redan fungera även för den småskaliga biodlaren, 
men bör kunna uppdateras löpande för att passa alla Sveriges biodlare.  

13. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen  
Årsmötet beslutade att arvodet till styrelseledamöterna för 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), Thomas Ullman (Sollentuna) 
samt Maj Östberg Rundqvist (Sundbyberg-Spånga). Samtliga med 2 års mandattid.  
 
Ledamöter som är valda t.o.m. 2021 är Eden Cohen (Huddinge), Joakim Kugelberg 
(Wermdö skeppslag) samt Per Lundblad (Lidingö).  

b)  Till revisorer omvaldes på ett år:  
Björn Nygren (Täby-Danderyd) och Candice Martin (Mälaröarna) som ordinarie revisorer 
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samt nyval av Kristoffer Arvidsson (Södertörn) som suppleant. Candice är 
sammankallande.    

c)  Till valberedning valdes på ett år:  
Omval av Noemi Nilsson samt nyval av Monique Widingsjö och Lars Hellander.  
Noemi är sammankallande.  

d)  Årsmötet beslutade att överlämna till distriktsstyrelsen att utse ombud till kommande 
riksförbundsmöte. Punkten regleras enligt stadgarna §15.  

15. Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret 
Ulla Huzell föredrog styrelsens förslag till budget för år 2020 och kommenterade innehållet 
utifrån den planerade verksamhetsplan för 2020 (se Bilagor). Nytt för året är bl.a. en 
föreläsningsserie i ämnen som mentorskap, avel, honung resp marknadsföring. Mer 
information kommer under året.  
En träff föreslås också kring honung och biprodukter, i samband med att det nya 
honungsbedömningsreglementet kommer lanseras och börja användas.  
En offensiv budget är lagd med ett planerat underskott om 52 350 kr. Lokalhyra och 
förrådshyra för året uppskattas till 45 500 kr. Ökningen beror delvis på att SV ändrat sitt 
lokalutbud samt att föreläsningsserien kommer att behöva relativt stora lokaler. Finns det 
alternativa lösningar till billigare lokaler i området - kontakta då gärna styrelsen.  
Som tidigare år finns det en budgetpost för sponsring av lokalföreningar som vill bjuda in fler 
föreningar till egna aktiviteter av allmänt intresse. Intresserade föreningar kontaktar styrelsen.  
Årsmötet fastställde styrelsens verksamhetsplan och budget.  

16. Beslut om årsavgift till distriktet 
Styrelsen har föreslagit en höjning av medlemsavgiften för år 2021 mot bakgrund av flera 
planerade aktiviteter och att avgiften inte höjts på många år. Årsmötet föreslog två alternativ 
till höjningar och årsmötet gick till omröstning för dessa tre förslag.  

• Styrelsen föreslår följande höjning: 20 kr för ordinarie medlem resp 10 kr för 
familjemedlem, till totalt 70 kr/år för ordinarie medlem resp 10 kr/år för 
familjemedlem. 

• En lägre höjning om 5/5 kr samt en högre höjning om 30/10 kr föreslogs av mötet som 
alternativ till styrelsens förslag.  

Årsmötet röstar med stor majoritet enligt styrelsens förslag till höjning.     

17. Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner 
Hålltider för aktiviteter under året, inkl. motionerande till olika nivåer inom SBR, finns 
anslaget på distriktets hemsida. Motioner till Riksförbundet behandlades ovan.  

18. Övriga frågor 
• Vivianne Boman redogör för aktiviteter i Riksförbundet samt pågående arbete i 

kommittéer, som här återges i korthet. VSH-projektet är nu inne på sitt 3:e år. Den 
lyckade webutbildningen kring rationell biodling kommer att hållas fler gånger under 
året. Det nya honungsbedömningsreglementet kommer att lanseras under 2020. Ett nytt 
material för Bihälsa tas fram till 2021, inklusive nytt ansvar för biodlare som 
djurhållare enligt nya EU-direktiv som nu omarbetas. En ny försäkringslösning i 
händelse av am. yngelröta håller på att tas fram i samarbete med bolaget Watercircle.  

• Årsrapporten 2019 har lämnats in av 15 av 18 föreningar i länet. Endast 35% av 
medlemmarna lämnar in rapport och en önskan finns att både kvalitetssäkra 
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inlämningen samt att föreningarna driver på så att flera lämnar sin rapport, för att 
resultaten ska bli mer användbara nationellt och inom SBR.  
 

19. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade härmed deltagarna och avslutade mötet. 

 
 

Vid protokollet  Mötesordförande 
 

…………………….  ……………………. 
Daniel Ingman  Lars Hellander 

 
Justeras    

 
…………………….  ……………………. 

Eva Ekström    Göran Frick 
 

 


