
 

      
  

Protokoll från årsmöte 6 februari 2021 i Stockholms Läns 

Biodlardistrikt genomfört som webbmöte i Zoom.  

Dagordning 

1. Mötets öppnande.  

Styrelsens ordförande Ulla Huzell förklarade mötet öppnat och välkomnade deltagarna. 

 

2. Val av mötespresidium. 

a/ till ordförande valdes Ulla Huzell. 

b/ till sekreterare valdes Thomas Ullman.  

c/ till justerare och tillika rösträknare valdes Lasse Hellander och Kristoffer Arvidsson. 

  

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd. 

Efter genomgång av närvarande ombud och ersättare fastställdes röstlängden till 51 

röstberättigade. Dessutom 7 styrelsemedlemmar varav 1 även ombud. Totalt 57  

röstberättigade från 16 föreningar. Norrtälje och Skärgårdsbiodlarna var ej  

representerade. 

Röstlängden fastställdes av mötet. Bilaga 1. 

 

4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 

Årsmötet fastställde att mötet utlysts enligt stadgarna. 

 

5. Fastställande av dagordning. 

Årsmötet fastställde den utskickade dagordningen. Bilaga 2. 

 

6. Fråga om icke ombuds förslagsrätt.  

Beslutades att icke ombuds närvaro- och yttranderätt inte skulle utökas med förslagsrätt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Thomas Ullman och lades till handlingarna.  

Joakim Kugelberg presenterade resultat- och balansräkning för det gångna året. 

Bilagor 3, 4, 5.  

   

8. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Candice Martin. Revisorerna 

rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. Bilaga 6. 



 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning fastställdes av årsmötet. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

11. Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden. 

Beslutades att ingen reskostnadsersättning ska utgå till ombuden  

enligt styrelsens förslag. 

 

12. Behandling av motioner till distriktet och styrelseförslag  

Inga motioner och styrelseförslag hade inkommit till distriktet. 

 

13. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen.  

Styrelsen beviljades ett oförändrat arvode på kr 400 samt kostnadsersättning för  

gjorda utlägg. 

 

14. Val av styrelse, revisorer, valberedning, ombud och ersättare. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 

a) som ordförande valdes Ulla Huzell, mandattid 1 år,  

     som övriga ledamöter omval av Eden Cohen och Per Lundblad, mandattid 2 år, 

 som övrig ledamot nyval av Albin Ibbing, mandattid 2 år. 

b) revisorer mandattid 1 år  

Candice Martin omval 

Kristoffer Arvidsson nyval 

ersättare Tomas Wikberg nyval 

c) valberedning omval 

Noemi Nilsson sammankallande 

Lasse Hellander och Monique Widingsjö 

d) ombud och ersättare till Riksförbundsmötet 2021 

Beslutades att styrelsen bemyndigas att utse ombud till Riksförbundsmötet.  

Bilaga 7. 

 

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

 Joakim Kugelberg föredrog styrelsens verksamhetsplan och budget för 2021. 

 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastställdes av årsmötet.  

 Bilagor 8, 9. 

   

16.  Beslut om årsavgift till distriktet för år 2022 

 Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift med 70 kr för ordinarie medlem  

 resp.10 kr för familjemedlem och 0 kr för juniormedlem ställdes mot förslag  

 från Sigtuna bf om 50 kr resp. 5 kr. 



 

 Mötet röstade med 40 röster för och 11 mot styrelsens förslag som fastställdes.  

 

17. Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner. 

a) Motion från Farsta Södertörn bf angående kursverksamhet. Bilaga 10. 

Motionen tillstyrktes. 

b) Motion från Lidingö bf angående besiktning före flytt av bin. Bilaga 11. 

Motionen avstyrktes. 

c) Motion från distriktet ang. certifiering och kvalitet i utbildning. Bilaga 12. 

Motionen tillstyrktes av årsmötet. 

d) Motion från distriktet angående juridisk kompetens. Bilaga 13.  

Motionen tillstyrktes av årsmötet.  

     

     18. Övrig information 

 Årsrapporten för 2020 presenterades. Bilaga 14. 

 Sigtuna bf informerade om hur man lyckats få 100% av medlemmarna  

 att rapportera honungsskörd och vinterförluster. 

 Lasse Hellander redogjorde för att ett medlemskap innebär att man alltid  

 betalar grundavgiften till SBR. Övriga är ej medlemmar utan t.ex. sponsorer. 

 

     19. Avslutning 

  Mötesordföranden tackade deltagarna för deras medverkan och uthållighet  

  och avslutade mötet. 
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