Protokoll fört vid Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikts
årsmöte 2020-02-08
Plats: Munkedals Folkets Hus
Bilagor:
1. Ombudslista
2. Verksamhetsberättelse 2019
3. Resultat- och balansräkning
4. Revisionsberättelse
5. Förslag till verksamhetsplan för 2020
6. Budget för 2020
7. Valberedningens förslag

1. Mötets öppnande
Distriktsordförande Siv Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
En tyst minut hölls för att hedra minnet av de biodlarkollegor som avlidit under 2019.

2. Upprop av ombud och röstlängdsjustering
Röstlängden var inte färdig förrän vid mötets start. Avprickning gjordes när ombuden
anlände och något upprop av ombud gjordes därmed inte. I övrigt se bifogad ombudslista
(Bilaga 1) ur vilken framgår att 16 av 17 föreningar var närvarande (Partille uteblev). 65
ombud (av 70 möjliga) var anmälda, varav 57 kom. Övriga deltagare var 16 till antalet.

3. Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes och antogs. Övriga frågor lades till enligt nedan
under punkt 20.

4. Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Till mötesordförande valdes Hans-Erik Ringström, Dingleortens bf.
Sekreterare: Till mötessekreterare valdes Lillemor Bulukin, Södra Inlands bf.
Justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll: Som justerare valdes Lorena
Karlsson och Mona Jansson båda från Uddevallanejdens bf.
Rösträknare: Till rösträknare valdes justeringspersonerna.

5. Yttrande- och förslagsrätt för närvarande vilka inte är ombud
Mötet beslutade att närvarande, som är medlemmar i Biodlarna men inte ombud har
förslagsrätt och yttranderätt.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) var utskickad tillsammans med kallelsen.
Distriktsordförande Siv Svensson underströk att syftet med ordförandeträffarna var att
distrikt och föreningar ska lära känna varandra bättre. Bra om även föreningar samarbetar
med varandra t ex när det kommer till publika aktiviteter etc. Distriktets facebook-sida ska
inte ersätta andra kanaler utan vara ett tillskott. Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
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7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Distriktets kassör, Roger Karlsson, var för dagen sjuk så Siv Svensson gick igenom några
punkter i räkenskaperna. Siv Svensson redogjorde för att resultatet på 65 000 kr är delvis en
följd av att sommarmötet inte kostade så mycket som budgeterat, samt ett ökat medlemsantal. Balans och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna (Bilaga 3).

8. Revisorernas berättelse
Revisorerna hade inget att anmärka på räkenskaperna och revisor Claes Fossum
rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna (Bilaga 4).

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020
Siv Svensson redogjorde för verksamhetsplanen för 2020 (Bilaga 5) och påpekade att det är
upp till den nya styrelsen att utveckla planen. Lokalföreningarna uppmanades att bjuda in
sina kontaktpersoner. Planen antogs av mötet (Bilaga 5).

11. Skrivelser och motioner till distriktet
Inga stadgeenliga motioner hade kommit in. Hisingens bf hade dock skickat en motion direkt
till Biodlarna (inte till distriktet). Motionen som behandlar kravet att biodlare ska vara
välutbildade och att kupor i utbigårdar ska vara märkta med kontaktuppgifter kommer nu
att överlämnas till nya styrelsen.

12. Ersättning till revisorer, styrelse samt reseersättningar
Mötet godkände följande ersättningar:
a) 200 kr per person till revisorerna.
b) Ersättning med 6 500 kr för mobil, dator, skrivare mm att fördela inom styrelsen.
c) Reseersättning till ombud och styrelsen: 18,50 kr per mil plus 1 kr per mil och passagerare.

13. Medlemsavgift till biodlardistriktet år 2021
Mötet godkände oförändrad medlemsavgift på 75 kr för 2021.

14. Fastställande av budget
Siv Svensson presenterade styrelsens budgetförslag.
Mot bakgrund av att distriktet gjorde en vinst på 65 000 kr 2019 ställde Pär Mollberg,
Stenungsunds bf, frågan vilket mål distriktet har för eget kapital och varför man inte
budgeterat med ett minusresultat för att minska på kapitalet.
Siv Svensson påpekade att det är bra läge för lokalföreningarna att söka bidrag för aktiviteter
som kan utveckla den egna föreningen. Distriktet kommer också att subventionera olika
kurser under året.
Mötet beslutade att godkänna den av styrelsen lagda budgeten.
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15. Val av ordförande
Eva Carlsson, Södra Inlands bf, presenterade valberedningens samtliga förslag (Bilaga 7).
Mötet beslutade att för 2020 välja Ann-Britt Carlsson, Stenungsunds bf, till ordförande (ett
år).
Ann-Britt Carlsson berättade att hon varit biodlare i 15 år och att hon tillsammans med sin
man har ett 60-tal samhällen i Ucklum. De är också återförsäljare för Biredskapsfabriken i
Töreboda. Ann-Britt har tidigare varit ordförande och kassör i Stenungsunds bf.

16. Val av styrelseledamöter
Mötet beslutade att för två år (2020–2021) välja:
Pierre Atterling, Tjörns bf. Pierre har tidigare varit aktiv i Tranås bf men bor sedan några år
på Tjörn och är nyligen invald i styrelsen för Tjörns bf. Tidigare har han varit vise ordförande i
biodlardistriktet i Jönköping. Pierre har tre bisamhällen.
Karin Söderlund, Landvetters bf. Har haft bin i 6 år, varit ledamot i valberedningen i
Landvetters bf. Har styrelseerfarenhet som ordförande i bostadsrättsförening.
Lars-Gunnar Peterson, Uddevallanejdens bf. Startade som biodlare för fyra år sedan när
hustrun ville ha en hobby. De har invintrat 14 samhällen. Nyligen invald i styrelsens i
Uddevallanejdens bf.
Kvarstår ytterligare 1 år: Kerstin Namuth, Shervin Zandi, Klaes-Göran Karlsson.

17. Val av revisorer och ersättare
Mötet beslutade att som revisorer för 1 år välja:
– Claes Fossum, Orust bf, omval.
– Sven-Göran Allansson, Stenungsunds bf, omval.
Mötet beslutade att som revisorsersättare för 1 år välja:
– Kenneth Hermansson, Tjörns bf, omval.

18. Val av valberedning
Mötet beslutade att till valberedning utse följande personer:
Monica Selling, Orusts bf, sammankallande, vald på ett år (2020).
Eva Carlsson, Södra Inlands bf, ledamot, vald på ett år (2020).
Siv Svensson, Tanums bf, ledamot, vald på ett år (2020).
Carin Ramneskär, Uddevallanejdens bf lämnade synpunkten att vid val av ledamöter till
styrelsen skulle valberedningen tänka på de föreslagna ledamöternas geografiska placering
så att hela distriktet blev representerat.
Eva Carlsson i valberedningen redogjorde kort för att man kontaktat flera föreningar i
distriktet för att få önskvärd spridning.
Ett annat ombud menade att utbildningen i föreningskunskap borde behandla vad det
innebär att vara med i en valberedning.

19. Beslut om tidpunkt för distriktets årsmöte 2021
Föreslaget datum var 6 februari 2021. Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
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20. Övriga frågor
Utbildning till godkänd biodlare?
Nils-Erik Samuelsson, Sotenäs bf ställde frågan huruvida det finns någon utbildning till
”godkänd biodlare”. Shervin Zandi berättade att Förbundsstyrelsens bihälsokommitté
arbetar med frågan. Ann-Britt Carlsson som sitter i nämnda kommitté berättade också att
kommittén tar fram ett utbildningsprogram för bihälsa och att man fokuserar på friska bin
istället för på sjuka. Hon uppmanade alla att gå dessa utbildningar.
Status för årsmöte/Vad gäller för icke medlemmar på ett årsmöte:
Nils Erik Samuelsson, Sotenäs bf ville få utrett vilka rättigheter en icke medlem har på en
lokalförenings årsmöte.
Svaret är att årsmötet är till för medlemmarna och alla medlemmar har närvaro-, yttrandeoch rösträtt. Mötet kan efter beslut ge icke medlemmar närvaro- och yttranderätt men
däremot inte rösträtt. Denna fråga bör finnas med som en punkt på dagordningen (jmf
punkt 5 i detta protokoll). Årsmötet ska också veta vilka närvarande som inte är medlemmar.
Kan man vara medlem i lokalförening utan att vara medlem i Biodlarna?
Nils Erik Samuelsson, Sotenäs bf ville veta om det var stadgeenligt att det fanns medlemmar
i lokalförening som inte var medlemmar i Biodlarna och som bara betalade
lokalföreningsavgift direkt till föreningen.
Svaret är att för att vara medlem i en lokalförening måste man var medlem i Biodlarna.

21 Mötet avslutas
Distriktsordförande Siv Svensson avtackades av Maria Martinez-Karlsson. Därefter
avtackades avgående styrelseledamöter: Jan Olausson, Maria Martinez-Karlsson och
Roger Karlsson.
Ordförande avslutade mötet.
Mötespresidiet avtackades med blommor
Munkedal 2020-02-08

Hans-Erik Ringström
Mötesordförande

Lillemor Bulukin
Mötessekreterare
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Justerare
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Justerare
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