Protokoll fört vid Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikts årsmöte
2021-02-06
Plats: Digitalt möte via Zoom
Bilagor:
1. Ombudslista och röstlängd
2. Verksamhetsberättelse för 2020
3. Resultat- och balansräkning 2020
4. Revisionsberättelse för 2020
5. Förslag till verksamhetsplan för 2021
6. Förslag till budget för 2021
7. Valberedningens förslag
8. Motioner till riksförbundsmötet
9. Ombudens kommentarer till motionerna

1. Mötets öppnande
Distriktsstyrelsens ordförande Ann-Britt Carlsson öppnade årsmötet och hälsade alla hjärtligt
välkomna till distriktets första digitala årsmöte.
En tyst minut hölls för att hedra minnet av de biodlarkollegor som avlidit under 2020.

2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Av 74 möjliga ombud hade föreningarna utsett 70 namngivna ombud. Röstning skedde före
mötet via ett webbaserat formulär, i vilket ombuden också kunde lämna kommentarer. Av de 70
ombuden röstade 54 ombud (77 %) via webbformuläret.
14 av totalt 17 föreningar deltog i mötet.
Efter upprop av ombuden upprättades en röstlängd (Bilaga 1). 44 ombud var närvarande hela eller
delar av årsmötet. Med distriktsstyrelse, mötesfunktionärer, valberedning och revisorer var det
totala antalet närvarande på mötet kring 60 personer.

3. Godkännande av kallelse
Samtliga ombud som röstat i förtidsröstningen hade godkänt kallelsen och den kunde därmed antas
av mötet.

4. Godkännande av dagordning
Samtliga ombud som röstat i förtidsröstningen hade godkänt dagordningen och den antogs av mötet.
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5. Val av mötesfunktionärer
Av praktiska skäl hade distriktsstyrelsen i förväg vidtalat nedanstående mötesfunktionärer, vilka
antogs av mötet:
– Ordförande: Pär Mollberg, Stenungsunds Bf.
– Sekreterare: Lillemor Bulukin, Södra Inlands Bf.
– Rösträknare: Karin Söderlund, Landvetters Bf och Joakim Hagberg, Södra Inlands Bf.
Som justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll utsåg mötet Ewa Wächter, Södra
Inlands Bf och Siv Svensson, Tanums Bf.

6. Yttrande- och förslagsrätt för närvarande vilka inte är ombud
På grund av antalsbegränsningar i mötesprogrammet Zoom hade endast ombud, revisorer,
valberedning och mötesfunktionärer bjudits in. Mötet godtog att mötesdeltagare som inte är ombud
har förslagsrätt och yttranderätt.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) var utskickad tillsammans med kallelsen.
En majoritet (98 %) av ombuden som röstat i förtidsröstningen hade godkänt verksamhetsberättelsen. Styrelsens verksamhetsberättelse fastställdes och lades till handlingarna.
Ann-Britt Carlsson läste upp en ombudskommentar som rörde det i verksamhetsberättelsen angivna
medlemsantalet. Ann-Britt tackade för kommentaren och klargjorde att distriktsstyrelsen hade gjort
ett misstag då man i verksamhetsberättelsen lagt in antalet medlemmar per den 31 december 2020)
istället för att ange antalet medlemmar per den 30 september då medlemsåret bryts. Vidare anges i
den ekonomiska redovisningen 1 121 betalande medlemmar per den 30 september 2020, medan det
totala antalet medlemmar per detta datum är 1 315. Mellanskillnaden utgörs av familje- och
juniormedlemmar (betalar inget till distriktet).
Ytterligare ombudskommentarer till verksamhetsberättelsen berörde vikten av att medlemmar som
deltar i av distriktet arrangerade och subventionerade utbildningar uppmärksammas på att de ska
vara beredda på att dela med sig av den nyvunna kunskapen till den egna och även till andra
föreningar. I görligaste mån bör distriktet också försöka fördela platserna på en utbildning så att så
många föreningar som möjligt kommer i fråga.
Ann-Britt informerade att de kurser som varit mest efterfrågade (pollenkurs och godkänd biodlare)
kommer att upprepas under året.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Samtliga ombud som röstat i förtidsröstningen hade godkänt balans- och resultaträkningen.
Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna (Bilaga 3).

9. Fastställande av revisionsberättelsen
Följande kommentar hade lämnats i röstningsformuläret i anslutning till punkten om fastställande av
revisionsberättelsen:
”I en förening är verksamheten själva målet medan ekonomin är medlet. I linje med detta bör
revisorerna i en förening inte bara uttala sig om ekonomi utan också om verksamheten. Det vill säga
har styrelsen arbetat i enlighet med lagstiftning, stadgar, mål och riktlinjer.”
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Distriktsstyrelsens kassör Lars-Gunnar Peterson ansåg att det var en mycket bra kommentar som
styrelsen skulle ta till sig, bland annat genom att se till att revisorerna i fortsättningen får tillgång till
alla styrelseprotokoll från verksamhetsåret. Man kommer även gå igenom verksamheten på det
årliga revisionsmötet.
Ann-Britt Carlsson menade att det finns skäl såväl för distriktsstyrelsen som för föreningsstyrelserna
att fördjupa arbetet med målbilder och verksamhetens innehåll.
Samtliga ombud som röstat i förtidsröstningen hade godkänt revisionsberättelsen och den kunde
därmed läggas till handlingarna (Bilaga 4).

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Samtliga ombud som röstat i förtidsröstningen ansåg att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020. Mötet fastställde beslutet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Ersättningar
Majoriteten av ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade godkänt de av styrelsen föreslagna
ersättningarna, vilka därför fastställdes enligt följande:
A. revisorer 200 kr per person.
B. att fördela inom styrelsen för dator, mobil, skrivare med mera: 6 650 kr.
C. reseersättning till ombud och styrelse: 18,50 kr/mil plus 1 kr/mil och passagerare.

12. Medlemsavgift till biodlardistriktet år 2022
Majoriteten av de ombud som röstat i förtidsröstningen (96 %) hade godkänt en oförändrad
medlemsavgift på 75 kr för 2022. Avgiften fastställdes.

13. Förslag till disposition av överskjutande medel
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt att det positiva
resultatet från år 2020 överförs i ny räkning för 2021. Detta fastställdes.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2021.
Ann-Britt Carlsson redogjorde för ett förslag som lämnats i röstningsformuläret, där förslagsställaren
ville att distriktet arrangerar en bussresa från norra Bohuslän med mål i Bjäre och Munka-Ljungby.
Styrelsen tog till sig detta förslag med kommentaren att även om resan inte är budgeterad kan det
ändå bli en resa tack vare att distriktet har god ekonomi.
Verksamhetsplanen antogs av mötet (Bilaga 5).

15. Fastställande av budget för 2021
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt styrelsens budget för
2021. (Bilaga 6).
Distriktsstyrelsens kassör, Lars-Gunnar Peterson påminde om att distriktet har över 330 000 kr på
sina konton. Enligt kutym ska 80 procent av de medel distriktsstyrelsen får in gå tillbaka till
verksamheten. Två områden som distriktsstyrelsen ville sätta ljus på var möjligheten att söka
föreningsbidrag från distriktet för verksamhetsutveckling och möjligheten till stipendium från Georg
Gustafssons donationsfond. Lars-Gunnar uppmanade ombuden att informera i den egna föreningen
om dessa möjligheter. Formulär finns på distriktets webbplats: goteborg-bohuslan.biodlarna.se/
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16. Val av ordförande
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt valberedningens
förslag till ordförande.
För valberedningens samtliga förslag se Bilaga 7.
Mötet fastställde att Ann-Britt Carlsson, Stenungsunds Bf, väljs till ordförande för 2021 (ett år,
omval).

17. Val av styrelseledamöter
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt valberedningens
förslag på tre styrelseledamöter (Bilaga 7). Fyra ombud hade dock lämnat kommentaren att de inte
kunde godkänna den tredje ledamoten, där namn saknades (på grund av ett sent avhopp, vilket
meddelats per mejl när årsmöteshandlingarna skickades ut) och ansåg därför att posten skulle
lämnas vakant eller röstas om på mötet.
Sedan årsmöteshandlingarna skickades ut hade valberedningen lagt fram följande förslag till den
tredje posten: Roland Vejfors, Västra Frölunda Bf.
Mötesordförande menade att det nu fanns två alternativ: antingen kunde ombuden på mötet rösta
via en ”poll” eller göra en ”tyst accept” på nämnda förslag. Inga förslag eller synpunkter framfördes
och ordföranden fastställde valet av Roland Vejfors efter tyst accept.
Valberedningens förslag fastställdes av mötet enligt följande:
För två år (2021–2022) valdes:
Kerstin Namuth, Göteborgs bf (omval)
Klaes-Göran Carlsson, Orusts bf (omval)
Roland Vejfors, Västra Frölunda Bf (2 år nyval)
Kvarstår ytterligare 1 år:
Karin Söderlund, Landvetters Bf och Lars-Gunnar Peterson, Uddevallanejdens Bf.

18. Fyllnadsval av styrelseledamot på 1 år
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (94 %) hade tillstyrkt valberedningens
förslag till fyllnadsval av en styrelseledamot.
Mötet fastställde att Hans Forsberg, Tjörns Bf väljs till styrelseledamot på ett år (fyllnadsval).

19. Val av revisorer och ersättare
En majoritet av de ombud som röstat i förtidsröstningen (98 %) hade tillstyrkt valberedningens
förslag till revisorer och ersättare. Mötet fastställde att för 1 år väljs:
Revisor: Sven-Göran Allansson, Stenungsunds Bf (omval)
Revisor: Claes Fossum, Orusts Bf (omval)
Ersättare: Kenneth Hermansson, Tjörns Bf (omval)

20. Val av valberedning
Mötesordföranden redogjorde för bakgrunden till denna punkt. Eftersom en valberedning inte
föreslår sig själv, hade distriktsstyrelsen i förväg frågat Monica Selling, Eva Carlsson och Siv Svensson
om de stod till förfogande även 2022. Då Siv Svensson valt att avgå, hade i hennes ställe Kjell
Gustavsson föreslagits.
Siv Svensson redogjorde för varför hon avgått och gav även sin syn på distriktsstyrelsens förslag till
valberedning. Monica Selling gav sin syn på saken, och ordföranden konstaterade därefter att
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valberedningen haft inre konflikter, men att 93 procent av de ombud som förtidsröstat tillstyrkt det
av distriktsstyrelsen utskickade förslaget till valberedning.
Mötet fastställde att till valberedning för 1 år utse följande personer:
Monica Selling, Orusts Bf
Eva Carlsson, Södra Inlands Bf
Kjell Gustavsson, Uddevallanejdens Bf

21. Skrivelser och motioner till distriktet
Inga stadgeenliga motioner hade kommit in.

22. Behandling av motioner till riksförbundsmötet
Tre motioner hade kommit in. (Bilaga 8)
Enligt SBR:s stadgar ska alla motioner inklusive kommentarer skickas till riksförbundsmötet, oavsett
utlåtande från distriktets årsmöte. Distriktsstyrelsen har därför sammanställt alla kommentarer för
respektive motion.
Ann-Britt Carlsson redogjorde för den av okunskap olyckliga formulering som använts i
propositionerna, vilken ledde till att ombuden röstade på distriktsstyrelsen utlåtande istället för på
själva motionen, något som påpekats av ett stort antal ombud. Mötesordföranden påpekade att det
var viktigt att det när motionerna skickades till riksförbundsmötet tydligt framgick hur
propositionerna varit formulerade och att förtidsröstningen därmed gällt distriktsstyrelsens
utlåtande. Därefter gick mötet över till att behandla de tre motionerna:
Motion 1 Kompismedlemsskap En majoritet (66 %) av de ombud som röstat i förtidsröstningen hade
röstat ja till distriktsstyrelsens utlåtande att inte stödja motionen.
Ett stort antal kommentarer hade lämnats i förtidsröstningen till denna motion och
mötesordföranden läste upp distriktsstyrelsen sammanfattning av ombudens synpunkter. Yvonne
Strid från Södra Inlands (som lämnat in motionen) menade att det aldrig varit tal om att föreslå ett
”gratis” medlemskap, vilket antyds i distriktsstyrelsens utlåtande.
Därefter fick de röstberättigade på mötet via en så kallad poll (en funktion i Zoom-programmet)
svara på frågan om de godkände att ombudkommentarerna lämnas med motionen till
riksförbundsmötet. 91 procent av ombuden på mötet röstade ja till detta och distriktsstyrelsen fick i
uppgift att sammanställa motionen (Bilaga 9).
Motion 2 Introduktionsavgift Via förtidsröstningen hade en majoritet av de ombud som röstat i
förtidsröstningen (93 %) röstat ja till distriktsstyrelsens utlåtande att inte stödja motionen.
Ombuden hade lämnat fem kommentarer i samband med förtidsröstningen och en sammanställning
av dessa lästes upp för mötet.
Mötesordföranden ställde sedan frågan om någon var emot att kommentarerna skickades med
motionen till riksförbundsmötet. Mötet samtyckte till detta med ”tyst accept”. (Bilaga 9)
Motion 3 Skattebefriad basnivå för honungsförsäljning En majoritet av de ombud som röstat i
förtidsröstningen (82 %) hade röstat ja till distriktsstyrelsens utlåtande att inte stödja motionen.
Ombuden hade lämnat många kommentarer i röstningsformuläret och en sammanställning av dessa
lästes upp på mötet. Mötet gav tyst accept på att kommentarerna även till denna motion skickades
med till riksförbundsmötet. (Bilaga 9)
Mötesordföranden avslutade denna punkt med att understryka vikten av att det i sammanställningen av kommentarerna för samtliga tre motioner tydligt framgår vilka kommentarer som
kommer från ombud och vilka som utgör distriktsstyrelsens utlåtande.
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23. Val av ombud och ersättare till riksförbundsmötet
Distriktet har rätt att skicka ett ombud per påbörjat 300-tal medlemmar till riksförbundsmötet, vilket
motsvarar 5 ombud. En majoritet av de ombud som röstat (93 %) hade röstat ja till att
distriktsstyrelsen beslutar vilka ombud som ska delta på riksförbundsmötet.
Mötet fastställde att distriktsstyrelsen beslutar vilka ombud som ska delta på riksförbundsmötet.

24. Beslut om tidpunkt för distriktets årsmöte 2022
Föreslaget datum var söndag 6 februari 2022, vilket innebär ett byte av sedvanlig veckodag.
Siv Svensson påpekade att det i den utskickade dagordningen står 5 februari. Ann-Britt Carlsson
berättade att det blivit ett misstag men att det finns föreningar som erfarit att fler medlemmar deltar
i mötet när det hålls på en söndag, och att det därför finns skäl att testa att byta veckodag.
Mötesordförande ställde frågan till mötet om föreslaget datum kunde gälla, och efter tyst accept
beslutades att nästa distriktsårsmöte hålls söndag 6 februari 2022.

25. Övriga frågor
Zoom-licens: SBR har en Zoomlicens som lokalföreningarna kan nyttja via distriktet. Information om
hur man går till väga för att hålla möten via denna licens kommer att skickas ut till föreningarna.
Distriktet kommer också att arrangera en utbildning i Zoom-programmet den 18 mars 2021. Mer
information kommer.
Ytterligare kommentarer från ombud: Under mötet skrevs kommentarer i chatten. Bland annat
ansåg Olan Jakobsson, Uddevallanejdens Bf att det arrangerats för få utbildningar inom distriktet de
senaste åren.
Sammanfattningsvis uppmanades mötesdeltagarna att hålla koll efter kurser och liknande på
distriktets facebooksida (Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt) samt distriktets och Biodlarnas
webbplatser. Lokalföreningarnas styrelser uppmanades också att se till att information om
utbildningar sprids till medlemmarna.
Kerstin Namuth, utbildningsansvarig i distriktsstyrelsen, välkomnade mer specifika kommentarer och
önskemål. Utbildning i bihälsa står högt på listan över vad medlemmarna vill ha och Ann-Britt
Carlsson berättade om att Biodlarna håller på att ta fram en handbok i bihälsa. När det nya
regelverket är på plats planeras också en allmän bihälsoutbildning.
Monica Selling påpekade vikten av att biodlardistrikten jobbar systematiskt med
kompetensutveckling och att lokalföreningarna inventerar utbildningsönskemålen i den egna
föreningen. Här spelar också ordförandeträffarna en viktig roll.
Några kommentarer gällde de i punkt 15 beskrivna föreningsbidragen/stipendiefonden där ombuden
önskade förtydliganden. Denna fråga utvecklades i avsnittet som hölls efter det formella årsmötet.
Avtackning av avgående styrelseledamöter och förtroendevalda: Ann-Britt Carlsson tackade
Shervin Zandi, Pierre Atterling och Siv Svensson för deras insatser och bad dem hålla utkik i sin
mejlbox efter en liten överraskning.
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26. Mötet avslutas
Pär Mollberg avslutade mötet.
Mötespresidiet avtackades.
2021-02-06
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Kort sammanfattning av den information som presenterades
efter avslutat årsmöte:
Bidrag att söka från distriktet till att utveckla lokalföreningen
En lokalförening kan få bidrag med upp till 5 000 kr för att utveckla föreningens verksamhet.
Förutsättningar för ansökan finns på distriktets hemsida.
Tre föreningar redovisade de projekt som distriktet lämnat verksamhetsbidrag till:

- Mölndals Bf – bidrag till drottningodlingsplats
- Uddevalla Bf – bidrag till uppgradering av föreningens parningsplats
- Orust Bf – bidrag för att förbättra sin föreningsbigård.
Georg Gustafssons minnesfond
Enskilda medlemmar i en lokalförening i distriktet kan ansöka om stipendium ur rubricerade
minnesfond. Enlig Georgs önskemål ska stipendiepengarna användas ”för binas vård såsom inköp av
fullgoda bibostäder och/eller nektargivande träd och buskar för plantering”. Två stipendier à 1 000 kr
delas ut årligen. Sista ansökningsdag 2021 är 31 mars. Läs mer på distriktets hemsida, goteborgbohuslan.biodlarna.se/fonder-och-bidrag.
Medlemsutveckling 30 september 2019 till 30 september 2020
Medlemsantalet i distriktet har ökat med 48, från 1 267 till 1 315 medlemmar (3.8 %). Procentuellt
sett mest ökade Uddevalla Bf med 11 procent och Orust Bf med 10 %.
Medlemsundersökningen, oktober 2020
Ungefär hälften av distriktets medlemmar har svarat på medlemsundersökningen som bland annat
visar:
– 62 procent av dem som svarat har mindre än 5 års erfarenhet inom biodling.
– 71 procent av dem som svarat har mellan 1 till 5 samhällen.
– 67 procent av dem som svarat anger ”klimat, miljö och hälsa” som huvudsakligt skäl till biodlingen.
– 51 procent av dem som svarat bedriver sin biodling ensam.
– 34 procent av dem som svarat vill lära sig mer om odlingar och växter för bin
– 32 procent av dem som svarat vill lära sig mer om bihälsa.
– 31 procent av dem som svarat vill lära sig mer om drottningodling.
– 51 procent av dem som svarat deltar ofta/nästan alltid eller alltid i lokalföreningens aktiviteter.
Mötet avslutades och deltagarna uppmanades att gå ut i den kalla men härligt soliga vinterdagen.
Vid pennan
/Lillemor Bulukin
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