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Årsmötesprotokoll Göteborgs och Bohuslän biodlardistrikt 
2019-02-09 

 
Plats: Vasa Församlingshem i Göteborg. 

 
Bilagor:  1. Ombudslista 

2. Verksamhetsberättelse 
3. Resultat och balansräkning 
4. Revisionsberättelse 
5. Förslag till Verksamhetsplan för 2019 
6. Budget för 2019 

 
1. Mötets Öppnande. 

 Distriktsordförande Monica Selling, Orust, öppnade mötet genom att hälsa 
alla hjärtligt välkomna. 
En tyst minut hölls för att hedra minnet över de biodlarkollegor, som avlidit 
under året. 

 
2. Ombudsupprop och röstlängdsjustering 
Närvarande ombud ropades upp enligt utskickad kallelse. Totalt var 50 
ombud närvarande av 63 kallade. 17 kvinnor och 33 män. Utöver ombuden 
deltog 6 medlemmar från distriktsstyrelsen, 1  från valberedningen, 1 
revisor samt mötesordförande och mötessekreterare och 5 mötesdeltagare. 
16 avdelningar var representerade. Dingle hade inga ombud närvarade.  
 

3. Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen har gått ut i tid.  
Dagordningen godkändes 
 

4. Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande 
Till ordförande valdes Yvonne Strid Södra Inland. 
b) Sekreterare 
Till Sekreterare valdes Siv Svensson Tanum. 
C) Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 
Till justeringsmän valdes Hans Forsberg Tjörn samt Karin Söderlund 
Landvetter 
d) Två rösträknare 
Till rösträknare valdes Janne Ansgariusson Hisingens samt Pär Moberg 
Stenungssund. 
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5. Yttrande och förslagsrätt för närvarande vilka inte är ombud. 
Mötet beslutade att närvarande, som är medlemmar i SBR och  inte är 
ombud, har förslagsrätt och yttranderätt. 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019. 
Ordförande Monica Selling gick igenom verksamhetsberättelsen och 
påpekade att, under punkten bihälsa, står : ”Även under detta år har våra 
bin sluppit den fruktade sjukdomen amerikansk yngelröta” . Verkligheten 
är att vi haft ett utbrott i Norra Bohuslän. Därefter godkändes 
verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.  
(bil 2) 
 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Roger Karlsson gick igenom resultat- och balansräkningen som godkändes 
och lades till handlingarna.. 
Ekonomin är god. (bil3) 
 

8. Revisorernas berättelse. 
Revisor Sven-Göran Allansson Stenungssund läste upp revisionsberättelsen 
som godkändes och lades till handlingarna. (bil 4) 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
10. Styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2019. 
Monica redogjorde för verksamhetsplanen för 2019. 
Mötet antog verksamhetsplanen. (bil 5) 
 
11. Skrivelser och motioner till distriktet. 
Inga godkända motioner har inkommit. 
 
12 Ersättning till revisorer, styrelse samt reseersättningar. 
Mötet godkände följande ersättningar: 

a) 200kr per person till revisorerna 
b) Ersättning med 6500kr, för mobil, dator skrivare mm, att fördelas 

inom styrelsen. 
c) Reseersättning 18,50/mil + 1kr/mil och passagerare till ombud och 

styrelsen 
 
13. Medlemsavgift till biodlardistriktet år 2020. 
Mötet beslutade att bibehålla oförändrad avgift på 75 kr. 
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14. Fastställande av budget. 
Roger presenterade styrelsens budgetförslag, som inte är balanserat. 
För att få en budget i balans läggs en kommentar till budgeten och en post  
på övriga kostnader på 13500kr.  (bil 6) 
 
15. Val av ordförande. 
Urban Karlsson Sotenäs presenterade valberedningens samtliga  
förslag. 
Mötet beslutade att för 2018 välja: 

 Siv Svensson Tanum, till ordförande 
 
16. Val av styrelseledamöter. 
Mötet beslutade att för 2 år välja: 

 Kerstin Numath Hisingen 
 Shervin Zandi Hisingen 
 Klaes-Göran Karlsson Orust 

 
17. Val av revisorer och ersättare 
Mötet beslutade att välja: 

 Claes Fossum Orust 
 Sven-Göran Allansson Stenungssund 
 Kenneth Hermansson Tjörn 

 
18. Val av Valberedning 
Mötet beslöt att välja: 

 Eva Carlsson S. Inland 
 Monica Selling Orust 

 
19.  Val av ombud till riksförbundsmötet i Linköping 2019. 
Mötet lämnade beslutet till den distriktsstyrelsen. 
 
20. Behandling av motioner till SBR:s riksförbundsmöte 2019. 
Inga motioner inkomna. 
 
21. Beslut om tidpunkt för distriktets årsmöte 2020. Förslag 8 febr. 
Mötet godkände förslaget. 
 
22. Övriga frågor. 
Eva Carlsson informerade om bihälsodag i Varberg 23 mars. 
Antalet medlemmar ökar men flera inbetalningar saknas, det är önskvärt 
att dels sålla bort icke medlemmar samt påminna om betalning av 
medlemsavgiften. 
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Vi blir fler och fler medlemmar och glädjande nog fler kvinnor.  
Monica presenterade en ny bok, som kommer in i bibutiken, som handlar 
om olika tekniker inom biodlingen. Boken är skriven på norska. 
 
23. Mötets avslutande 
Distriktsordförande Monica Selling avtackades av mötesordförande Yvonne 
Strid. 
Följande avgående styrelseledamöter avtackades av Monica Selling: 
Jirina Janzbach, Eva Carlsson samt Mikael Lagerman. 
Mötespresidiet avtackades med blommor. 
 
 
Göteborg 2019-02-09 
 
 
Yvonne Strid   Siv Svensson 
 
 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
Hans Forsberg   Karin Söderlund 
 
 
Justerare    Justerare 

 
 
 
 
 
  

 


