
 Hallands biodlardistrikts årsmöte  

15 februari 2020 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Eva Castell öppnade mötet kl 10.15 i Tönnersjö Bygdegård och hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Eva Castell som ordförande och Kenth Gunnarsson som vice ordf i Södra 
Halland gav oss sedan en nutidsbild och en tillbakablick på föreningsverksamheten i Södra 
Halland. På 80-talet, då Kenth började, pratade gubbarna bin medan damerna kokte kaffe 
och spelade kort i köket. Numera utgör de kvinnliga biodlarna nästan hälften av 
medlemmarna vilket är mycket glädjande. 

§2 Val av mötesfunktionärer 

Mötesordförande: Maria Bronelius 

Mötessekreterare: Inger-Lena Åkesdotter 

Justeringsmän: Kenth Gunnarsson och Peter Lundgren, Södra Halland 

Rösträknare: Kenneth Brorsson och Håkan Johansson, Ullared 

§3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd samt presentation av styrelsen 

Uppropet av röstlängden bordlades i väntan på behov. 

Styrelsen presenterades. 

§4 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Kallelsen befanns vara utskickad i tid. 

§5 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan antogs med en liten förändring på punkt 8. 

§6 Styrelsens redogörelse för året som gått 

a. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Inger-Lena Åkesdotter och en liten diskussion 
uppstod runt kursen i föreningsteknik. Det fanns olika åsikter om kursledarens 
presentationsstil. Dessutom återkom frågan om årsstatistikens pålitlighet och hur 
familjemedlemmar ska räknas in i den. Den stora stötestenen är fortfarande den 
dåliga svarsfrekvensen. Där kan vi förbättra oss. Årets statistik visades efter mötet. 

b. Bokslutet presenterades av kassör Karin Palage. Beroende på ett större 
medlemsantal har ekonomin i distriktet förbättrats. Intäkterna ligger nu på ca 40 000 
kr och detta ger ett överskott från 2019 på ca 17 000 kr vilket överförs till nästa år. 

c. Revisor Lars- Erik Larsson läste upp årets redogörelse. Räkenskaperna befanns vara i 
god ordning. 

 

 



§7 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet antog. 

§8 Beslut om arvode och kostnadsersättning för styrelsen 

Valberedningen föreslog oförändrat arvode på 950 kr till ordförande, sekreterare och kassör 
samt en kostnadsersättning på 550kr till samtliga styrelsemedlemmar vilket mötet antog. 

§9 Beslut om reseersättning för ombuden och styrelsen 

Reseersättningen beslöts vara oförändrad 18,50kr/mil. 

§10 Beslut om årsavgift för distriktet 2021 för fullbetalande medlem, familjemedlem och 
juniormedlem. 

Mötet beslöt att låta den vara oförändrad 50kr. 

§11 Det har inte inkommit några motioner 

§12 Verksamhetsplan för det kommande året 

Bengt Frizell redogjorde för kommande aktiviteter på förbundsnivå och i distriktet. Han presenterade 
också en budget samt föreslog att kostnaden för kurserna i föreningsteknik (max 18 000 kr ) får tas av 
distriktets bankmedel. Årsmötet antog detta förslag. 

§13 Val av ordförande på 1 år 

Omval av Eva Castell 

§14 Val av 4 styrelseledamöter, 3 st på 2 år och 1 på 1 år 

Annika Dahlin-Johansson avgår med ett år kvar av mandattiden. Inger-Lena Åkesdotter 
avböjer omval. 

Omval 2 år: Bengt Frizell och Karin Palge 

Nyval 2 år: Stefan Boldt, Södra Västbo 

Fyllnadsval 1 år: Jeanette Olander, Varbergsortens Bf 

§15 Val av två revisorer på 1 år varav en sammankallande. 

Omval av Lars-Erik Larsson och Thomas Nygren, Himle. Sammankallande Lars-Erik Larsson 

 §16 Val av revisorssuppleant på 1 år 

 Omval: Ulf Ivarsson Harplinge Bf. 

§17 Val av valberedning, väljs på 1 år, varav en väljs som sammankallande 

 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.  

Övriga val, utbildningsansvarig, kvalitetsansvarig,  avelsansvarig,  bihälsoansvarig,      
näringsbiodlingsansvarig, hemsidesansvarig och skadeansvarig beslöt man att hänskjuta till 
styrelsens konstituerande möte. 

 



§18 Val av tre ombud till ev RFM   

a) Tre ordinarie: Eva Castell, Agneta Hammarstedt och Tore Johansson 

b) Tre ersättare: Bengt Frizell, Karin Palage och Stefan Boldt 

 

§19 Nästa årsmöte 

Nästa årsmöte anordnas av Särö Bf lördagen den 20 februari 2021. Nyvalda ordföranden 
Maria Glamhed presenterade sig. 

§20 Övriga frågor och övrig information 

Inga övriga frågor fanns. 

§21 Utdelning av diplom i Hallands Godaste Honung 2019 och  avtackningar 

Detta år fanns alla 11 lokalföreningarna representerade i tävlingen Hallands Godaste Honung 
vilket var mycket glädjande. Vinnare blev Ann-Sofie Danred, Södra Halland ,som tyvärr ej 
fanns  på plats för att ta emot rökpust, blommor och diplom. Juryns omdöme lästes upp. På 
delad andra plats kom Sven Palm, Fjärås, Kungsbackaortens Bf, som fick ta emot blommor 
och äran. Han delade den med Gun Zyra och Anders Johansson, Oskarströms Bf, som ej 
heller var närvarande. 

Eva avtackade sen undertecknad, Inger-Lena, för sekretararjobbet under fyra år och för alla 
vänskapliga samtal i bilen under den här tiden. 

En blomma gavs också till Bengt Frizell med tack för årets arbete. 

§22 Årsmötet avslutas 

Eva tackade Maria Bronelius för ett väl genomfört ordförandeskap och avslutade årsmötet 
11.45. 

Efter den formella delen av årsmötet fick vi se årets presentation av årsrapporteringen och 
statistik från SBR, sammanställt av Bengt Frizell, Falkenberg. Bengt kunde visa hur 
honungsskörden har minskat under det senaste årtiondet i Halland. Likadant i Västra 
Götaland om än inte riktigt lika mycket och detta trots att antalet biodlare bara ökar. Detta 
är en oroväckande trend och en fråga som SBR borde undersöka närmare, menade han. 

Som vanligt låg Falkenberg och Ullared i topp vad gäller kilo/samhälle i Halland. Han visade 
dock att spridningen mellan de enskilda odlarna i Falkenberg är mycket stor (10-80 kg/sh) 
och undrade om inte utbildning av redan aktiva biodlare skulle löna sig. Mer information och 
fler mentorer borde kunna öka övervintring och honungsskörd. 

Statistiken från SBR är ju beroende av att föreningarna anstränger sig att förmå enskilda 
medlemmar att skicka in årsrapporten. I nuläget saknas alltför många. Det är ett 
återkommande önskemål från distriktet om bättring i detta avseende. 

 Presentationen bifogas protokollet.  

Efter en god lunch från Ebbas Café och Restaurang fick vi lyssna till Bengt Nihlgård , biodlare 
och växtekolog från Ringsjöortens Bf. Han talade om vikten av bra pollen- och nektarkällor 



året runt och visade vackra bi och blombilder. Vi fick inse vikten av en riklig blandning av 
växter runt vår bigårdar. Bina behöver bra protein från mång olika källor för att skapa friskt 
yngel. Lyckligtvis har numera jordbruket med insådda biväxter och park- och 
kyrkogårdsförvaltningarna  kommit till större insikt om pollinatörernas betydelse och de 
börjar så smått skapa mer ängsmark istället för bara gräsmattor. Även vi enskilda biodlare 
kan göra mycket genom att låta visst ”ogräs” få växa och låta sand och gammal ved få ha ett 
hörn i trädgården för att underlätta för vildbin och humlor. 

 

 

 

 Edenberga 16 februari 2020 

 

 

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

(mötessekreterare) 

 

 

Justeras av: 

Maria Bronelius……………………………………………………………………………………………. 

(mötesordförande) 

 

   

                      

 Kenth Gunnarsson……………………………………………………………………………… 

(justerare)  

 

 

 

Peter Lundgren…………………………………………………………………………………………………… 

(justerare) 

 

 

 



 

 


