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§ 1 Mötets öppnande

§ 2*  Val av mötesordförande

§ 3*  Val av mötessekreterare

§ 4  Val av justeringspersoner tillika rösträknare (2 st)

§ 5*  Fastställande av  röstlängd
(Se deltagarförteckning, baseras på antal medlemmar per den 30 september 2021,ett ombud per varje
påbörjat 20-tal medlemmar i föreningen)

§ 6*  Årsmötets behöriga utlysande
● Ordinarie distriktsårsmöte skall hållas årligen senast vecka 7.
● Kallelse skall vara ombuden, distriktsstyrelsen, revisorerna samt valberedningen tillhanda

senast två veckor före årsmötet (senast 29 januari).
● Årsmöteshandlingar inkluderande verksamhetsberättelse, motioner med utlåtanden,

bokslut, revisionsberättelser, verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag,
bifogas kallelsen.

● Årsmötet är beslutsmässigt om mer än halva antalet ombud är närvarande.

§ 7* Fråga om icke ombuds förslagsrätt

§ 8* Fastställande av dagordning (förklaring till paragraf 19 & 20)

§ 9*  Verksamhetsberättelse (Se bilaga)

§ 10 Ekonomisk redogörelse (Se bilaga)

§ 11* Revisionsberättelse (Se bilaga)

§ 12* Fastställande av resultat- samt balansräkning (Se bilagor)

§ 13* Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 14* Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag (4 st motioner, 1 distriktet, 3 förbundet)
● Distriktsårsmötets yttrande över motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 20

februari.

§ 15* Förslag till verksamhetsplan/riktlinjer (Se bilaga)

§ 16* Fastställande av årsavgift för år 2023 (Är för 2022 50 kr)

§ 17* Fastställande av arvoden och reseersättningar
● Kostnadsersättningar till styrelsen (2021: Mötesersättning kväll 100 kr, heldag 150 kr)
● Arvoden till styrelsen (2021: Arvode att fördela i styrelsen 2500 kr/år)
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● Kostnadsersättningar till ombud (2021: Mötesersättning kväll 100 kr, heldag 150 kr)
● Revisorernas ersättning (2021: Ersättning per person 150 kr)
● Resersättning (2021: 18,50 kr/mil)

§ 18* Fastställande av årets stat (budget)

§ 19* Val av styrelseordförande (mandattid 1 år)

§ 20* Val av övriga styrelseledamöter
(mandattid 2 år, minst 6 stycken, måste vara jämnt antal, hälften väljs varje år)
● Ledamöter x 6

2 fyllnadsval på 1 år (Judith Freyliv och Anders Klarén avgår)
1 nyval på 2 år (Bert Thrybom avgår)
Omval på 2 år (Maria Wetterström Stålarm)
Omval på 2 år (Torbjörn Henningsson)

§ 21* Val av revisorer (2st) samt suppleant (1st), (mandattid 1 år på samtliga)

§ 22* Val av valberedning (enligt lista, mandattid 3 år)
● Lidköping (sammankallande), Hjo, Falbygden inför årsmöte 2023

§ 23 Val av ombud:
(Dessa funktioner finns ej med som obligatoriska val genom årsmötet förutom ombud
riksförbundsstämman,styrelsens förslag är att både interna samt externa väljs internt genom styrelsen)

Externa roller:
● Ombud till LRFs regionstämma (1st)
● Val av  ombud till  Studieförbundet Vuxenskolans distriktstämma (2 st)
● Val av  ombud till  Studieförbundet Vuxenskolans regionstämma (1 st)
● Val av ombud till Biodlarnas riksförbundsstämman (3 st*, ej aktuellt i år)

Interna roller:
● Kontaktperson (1 st + ordförande)
● Administratör medlemssystemet Föreningssupport (2 st)
● Avelssamordnare
● Bihälsosamordnare
● Kvalitetssamordnare
● Näringsbiodlingssamordnare
● Utbildningssamordnare
● Hemsidesansvarig

§ 24*  Övrig information:
● Förändringar: Hemsidan
● Aktuellt: Tillgång till Zoom

§ 25  Övriga frågor
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§ 26  Datum samt arrangör för nästa årsmöte:
Som förslag läggs nästa årsmöte redan vecka 5 för att inte krocka med Apiscandia eller sportlov.
Datum blir då lördag den 4 februari 2023. Lidköping kvarstår som värd då detta ställdes in i år.

§ 27  Mötets avslutande
(Protokoll fört vid årsmöte i distrikt skall vara i justerat skick senast fyra veckor efter mötet)
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