
Årsstämma i Hallands biodlardistrikt
Protokoll 2021-02-20

Plats: Digitalt via konferensverktyget Zoom

§1. Mötets öppnande                                                                     
Distriktsordförande Eva Castell hälsar alla 
hjärtligt välkomna till en något annorlunda 
årsstämma som på grund av rådande pandemi 
hålls digitalt och inte i Särö som planerat. 

§2. Val av mötespresidium                                                                             
Årsstämman beslutar 
att välja: 
Mötets ordförande, Eva Castell 
Mötets sekreterare, Jeanette Olander
Justeringsledamöter, Tomas Nygren och Britt-
Marie Nilsson 
Rösträknare, Bengt Frizell och Jeanette Olander

§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd                                                
                                                Årsstämman beslutar 

att: inpasserade ombud/ersättare samt 
distriktsstyrelsen utgör röstlängd, totalt 39 
deltagare varav 33 röstande.

§4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt                                                                      
Årsstämman beslutar 
att: kallelse och möteshandlingar har utsänts 
stadgeenligt. 

§5. Fastställande av dagordning 
Årsstämman beslutar 
att: fastställa dagordningen.

§6. Fråga om icke ombuds förslagsrätt
Denna punkt utelämnas då den är överflödig.



§7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Årsstämman beslutar 
att: fastställa verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2020.

§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen redovisas och läggs till 
handlingarna.

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman beslutar 
att: fastställa balans- och resultaträkning för 
räkenskapsåret 2020.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsstämman beslutar 
att: bevilja den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§11. Fråga om reskostnadsersättning till ombuden 
Årsstämman beslutar 
att: följa styrelsens förslag om oförändrad 
ersättning med 18,50kr/mil.

§12. Behandling av motioner och styrelseförslag
Inga motioner eller förslag har inkommit.

§13. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen 
Årsstämman beslutar 
att: följa valberedningens förslag om 
oförändrade ersättningar med 950kr till 
ordförande, sekreterare och kassör samt 550kr 
till övriga ledamöter. Reskostnadsersättningen 
kvarstår med 18,50kr/mil.

§14. Val av styrelse 
Årsstämman beslutar att välja:
 a/ Ordförande mandattid 1 år:
Eva Castell
 b/Ledamöter mandattid 2 år:
Agneta Hammarstedt
Jeanette Olander
Håkan Johansson (nyval)



§15. Val av två revisorer varav en sammankallande, samt ersättare, mandattid 1 
år
Årsstämman beslutar 
att välja:
Lars-Erik Larsson, sammankallande
Tomas Nygren
Ulf Ivarsson, ersättare

§16. Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande, 
mandattid 1 år
Årsstämman beslutar 
att välja:
Sören Ohlsson, sammankallande
Klas-Göran Wennberg
Britt-Marie Nilsson

§17. Val av tre ombud och tre ersättare till riksförbundsmötet 2021 
Årsstämman beslutar 
att välja:
Eva Castell, ombud
Agneta Hammarstedt, ombud
Bengt Frizell, ombud
Karin Palage, ersättare
Stefan Boldt, ersättare 
Jeanette Olander, ersättare

§18. Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret 
Årsstämman beslutar 
att: fastställa verksamhetsplan och budget 
för verksamhetsåret 2021.

§19. Beslut om årsavgift till distriktet för nästa år 
Årsstämman beslutar 
att: fastställa årsavgiften till 50kr.

§20. Ärenden gällande riksförbundsmöte, motioner 
Inga motioner har inkommit till förbundet.



§21. Övrig information
Bengt Frizell presenterar den årliga 
skördestatistiken från SBR, med jämförelser 
över tid och geografiskt. Presentationen 
bifogas protokollet. 
Eva Castell meddelar att nästa års stämma 
kommer att hållas i Särö, lördagen den 19/2. 
Eva Castell tackar avgående ledamot Tore 
Johansson och hälsar vår nyvalda ledamot 
Håkan Johansson välkommen in i styrelsen. 
Vinnarna av respektive lokalförenings godaste 
honung presenteras. 

§22. Mötet avslutas
Eva Castell tackar alla för ett väl genomfört 
möte och förklarar mötet avslutat. 

Åskloster 2020-02-20

________________________ ____________________________
Eva Castell mötets ordförande Jeanette Olander, mötets sekreterare

Justeras Justeras

_______________________ ______________________________
Britt-Marie Nilsson Tomas Nygren


