
Hallands biodlardistrikts årsmöte

16 februari 2019
§1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Castell öppnade mötet kl 10.15 i Hemvärnsgården i Åled och hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Vi var gäster hos Oskarströms Bf och hade alla avnjutit en god fralla med 
kaffe och lyssnat till Britt-Marie Nilssons inledande beskrivning av föreningens tillkomst och 
arbetssätt.

§2 Styrelsen och valda ombud

Styrelsen presenterades och ett upprop av ombuden genomfördes. Eftersom Varberg missat 
att inrapportera valda ombud till SBR fanns de närvarande ombuden ej med på 
deltagarlistan och därför bifogas en kopia på Varbergs årsmötesprotokoll där de står 
nämnda.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med en liten justering.

§4 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän tillika 
rösträkningskontrollanter

a ) Kjell Helgesson, Hertered, Simlångsdalen valdes till mötesordförande.

b) Inger-Lena Åkesdotter valdes till sekreterare

c) Bror Simonsson och Maia Wide valdes till justeringsmän.

§5 Godkännande av kallelse

Årsmötet fann att kallelsen utgått i laga ordning.

§6 Enskilda medlemmars yttranderätt

Mötet fann att dessa har yttranderätt

§7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen hade skickats ut och godkändes av mötet.

§8 Kassörens rapport

Marie-Louise Simonsson, kassör, redogjorde för kassaställningen och distriktets intäkter och 
utgifter. Kassaställningen är 58738 kr, intäkterna dvs medlemsavgifterna uppgick till 29 500 
kr under 2018. Då är dock inte de sista inbetalningarna med. De redovisas 2019. De största 
utgiftsposterna är kostnaderna för årsmötet och reseräkningar. Årets resultat + 7 152 kr är 
tack vare föredömligt samåkande. Detta överförs till nästa års budget. Rapporten 
godkändes.



§9 Revisorernas berättelse

Revisor Thomas Nygren läste upp deras rapport. De fann att räkenskaperna skötts noggrant 
och korrekt.

§10 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§11 Beslut om arvode/kostnadsersättning för styrelsen

Mötet beslöt att bibehålla nuvarande 950kr/550kr för ordf/ sekr och kassör.

§12 Beslut om reseersättning

Mötet beslutade om oförändrad ersättning 18,50 /mil.

§13 Beslut om årsavgift för 2019

Mötet beslöt att hålla den oförändrad 50 kr.

§14 Motioner

 Inga motioner hade inkommit.

§15 Verksamhetsplan för 2019

Eva läste upp verksamhetsplanen för 2019 och den godtogs av årsmötet.

 §16 Personval för 2018

Årsmötet valde enhälligt

a) Ordförande för ett år: Eva Castell

b) Tre ledamöter för 2 år: Tore Johansson, Himle Bf och Agneta Hammarstedt, Harplinge Bf 
samt Annika Dahlin-Johansson, Särö Bf.

c) Val av två revisorer för1 år: Thomas Nygren Himle och Lars-Erik Larsson, Himle.  
Sammankallande Lars-Erik Larsson.

d) Val av revisorssuppleant: Ulf Ivarsson Harplinge Bf.

e) Val av valberedning på 1 år: Sören Ohlsson Ullareds Bf, Klas -Göran Wennberg, Särö Bf och
Britt-Marie Nilsson, Oskarström Bf. Sammankallande är Sören Ohlsson. 

§17 Styrelsens olika befattningar:

Utbildningsansvarig, Kvalitetsansvarig,  Avelsansvarig,  Bihälsoansvarig      

Näringsbiodlingsansvarig, Hemsidesansvarig och Skadeansvarig

beslöts att hänskjutas till styrelsens konstituerande möte.

§18 Val till RFM  den 6-7 april i Linköping

a) Tre ordinarie: Eva Castell, Inger-Lena Åkesdotter och Tore Johansson

b)  Tre ersättare: Bengt Frizell, Agneta Hammarstedt och Karin Palage.



§19 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte anordnas av Södra Hallands Bf lör 15 febr 2020. I tur därefter står Särö Bf 
2021

§20 Övriga frågor

Eva Castell  visade diplom som tagits fram av Torbjörn Levin att utdelas efter fullgången kurs 
i Bihälsa och Säker honung. Diplom till nybörjarkursen efterlystes och det kommer vi att ta 
fram.

Anna Elisson , Varberg Bf, informerade om Varbergs heldagskurs i Varberg den 23.3. Under 
ämnet Friskare bin och smidigare biodling kommer ett antal inbjudna forskare att delge oss 
sina rön. Anmälan via hemsidan.

Evald Corneliusson Varberg Bf informerade om hotet mot parningsstationen på Vendelsö. 
Varbergs kommun har sagt upp arrendatorn på vandrarhemmet så i dagsläget finns det 
ingen som kan sköta båttransporterna. 

§21 Utdelning av diplom, avtackningar

Diplom, blommor och rökpusten med gravering överlämnades till Björn Petersson 
Oskarströms Bf som vinnare av tävlingen Hallands godaste honung. På delad andra plats kom
Kerstin Larsson Mellersta Nissadalens Bf och Rolf Nilsson Varbergs Bf men de var inte 
närvarande. I år deltog 10 av 11 lokalföreningar vilket är roligt.

Eva tackade sen Marie-Louise Simonsson för hennes stora engagemang och gedigna kunskap
som utbildningsansvarig och kassör i distriktet. Du är vår klippa, sa Eva och överlämnade en 
bukett blommor. 

Blommor fanns också till Torbjörn Levin som lämnar sin post som hemsidesansvarig.

§22 Årsmötet avslutas

Eva tackade Kjell Henriksson för ett väl genomfört ordförandeskap och Kjell berättade lite 
om hur hans familj återställer gamla betesmarker i Enslövs församling och märker hur bin 
och andra pollinatörer återvänder när granskog byts mot ängsmark.

Efter den formella delen av årsmötet fick vi se en intressant power point presentation av 
årsrapporteringen och statistik från SBR ända från 1900talets början av Bengt Frizell, 
Varberg. Bengt kunde visa hur honungsskörden har ökat under åren men hur den tyvärr 
sjunkit sista årtiondet i Halland. Presentationen bifogas protokollet. Mycket intressant 
läsning! Distriktet vädjar till alla att lämna in sin årsredovisning så att framtida beslut kan 
stödja sig på korrekt statistik.

Därefter följde en roande reseberättelse av Lennart Ragnarsson, Himle Bf om hur guld och 
silvermedaljörerna Tore och Lennart med fruar åkte till Bosnien för att ta emot pris i en stor 
honungstävling med deltagare från 18 länder och hur fantastiskt de blev omhändertagna! 
Tamam!

Tamam! (på Bosniska =perfekt!) Ett bra ord att kunna enligt Lennart och det skickar vi vidare 
till Ebbas Goda som stod för cateringen under dagen!



På eftermiddagen informerade Preben Kristiansen om de nya reglerna i bitillsyn och 
sjukdomsbekämpningen av Amerikans yngelröta.

Den som har frågor till Preben hittar honom säkrast på tel 070 890 17 32 eller på mail 
preben.kristiansen@jordbruksverket.se.

Bilagor:  1 ) Årsrapportering Halland 2018 (i egen bilaga) 

2) Årsmötesprotokoll från Varberg § 16            ”

Vid protokollet 

Inger-Lena Åkesdotter ………………………………………………………..............................

(mötessekreterare)

Justeras av:

Kjell Helgesson……………………………………………………………………………………………….

(mötesordförande)  

                     

 Bror Simonsson ………………………………………………………………………………

(justerare) 

Maia Wide:……………………………………………………………………………………………………

(justerare)
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