
 

      
  

Protokoll från årsmöte 5 februari 2022 i Stockholms Läns 

Biodlardistrikt genomfört som webbmöte i Zoom.  
 

Mötet inleddes med en tyst minut till minne av vår avlida revisor Candice Martin. 

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. Tumba 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.  

Albin Ibbing presenterade resultat- och balansräkning för det gångna året. 

Bilagor 3, 4, 5.  

 

   



 

8. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kristoffer Arvidsson. Revisorerna 

rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 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 2021. 

 

11. Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden. 

Beslutades att ingen reskostnadsersättning ska utgå till ombuden. 

 

12. Behandling av motioner till distriktet och styrelseförslag  

a) Motion från Sigtunaortens biodlarförening. Bilaga 7. Styrelsens förslag bifölls. 

b) Styrelsens förslag om medlemskap i Svenska Bin bifölls. Bilaga 8. 

 

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 Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg  

Rundqvist mandattid 2 år, 

som övrig ledamot nyval av Johan Jarbrant, mandattid 1 år. Bilaga 9. 

  

Årsmötet utsåg följande befattningshavare: 

b) revisorer mandattid 1 år  

Kristoffer Arvidsson omval, sammankallande 

Tomas Wikberg nyval 

Paola Sedström ersättare 

c) valberedning 1 år 

Lasse Hellander omval, sammankallande 

Eden Cohen nyval 

Christer Nordh nyval 

d) ombud och ersättare till ev. extra Riksförbundsmöte 2022 

Beslutades att styrelsen bemyndigas att utse ombud till Riksförbundsmötet.  

 

 



 

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

Albin Ibbing föredrog styrelsens verksamhetsplan och budget för 2022. 

 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastställdes av årsmötet.  

 Bilagor 10, 11. 

   

16.  Beslut om årsavgift till distriktet för år 2022 

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2023 skulle lämnas oförändrad. 

 

     

     17. Övrig information 

 a) Biresa. Kristoffer Arvidsson planerar för en resa till Litauen 2023. Eventuellt 

kommer en kortare resa göras under 2022.  

b) Miljöpris. Vi gratulerar Österåkers biodlarförening som erhållit kommunens 

miljöpris för sitt engagerade arbete med att skapa en egen bigård i kommunen. 

c) Pollineringsveckan går 14 – 22 maj med world bee day den 20 maj. 

d) Styrelsen påminde om att föreningarna bör utse samordnare inom alla områden. 

 

 

     18. Avslutning 

  Mötesordföranden tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Mötesordförande 

 

 

…………………….   …………………… 

Thomas Ullman    Ulla Huzell 
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………………………   ……………………. 

Lasse Hellander    Kristoffer Arvidsson 

 

  


