
Årsmöte i Hallands biodlardistrikt
avseende verksamhetsåret 2021
Protokoll fört 2022-02-19

Plats: Särögården, Särö 

§1. Mötets öppnande                                                                     
Distriktsordförande Eva Castell hälsar alla 
hjärtligt välkomna och gläds åt att vi kan 
samlas fysiskt i år. Årsmötet förklaras öppnat. 

§2. Val av mötespresidium                                                                             
Årsmötet beslutar 
att välja: 
Mötets ordförande, Bengt Haner 
Mötets sekreterare, Jeanette Olander
Justeringsledamöter, Tomas Nygren och Britt-
Marie Nilsson 
Rösträknare, Bengt Frizell och Håkan 
Johansson

§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd   
Registrerade ombud/ersättare på plats samt 
distriktsstyrelsen utgör röstlängd, uppgår till  
45 röstberättigade.

                                          Årsmötet konstaterar
att: det därmed är beslutsmässigt

§4. Godkännande av kallelse till årsmötet                                                                   
Årsmötet konstaterar
att: kallelse och möteshandlingar har utsänts 
i enlighet med stadgarna. 

§5. Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutar 
att: fastställa dagordningen, med tillägg §6a, så
att revisorernas berättelse utgör en egen punkt.

§6. Styrelsens redogörelse för året som gått
Verksamhetsberättelsen samt bokslut läses upp. 



Styrelsen föreslår att överskottet på 18 654kr 
balanseras i ny räkning. 
Årsmötet fastställer
att: verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2021 samt att överskottet 
balanseras i ny räkning.

§6a. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen redovisas och läggs till 
handlingarna.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar 
att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.

§8. Fråga om kostnadsersättning till ombuden 
Årsmötet beslutar 
att: följa styrelsens förslag om oförändrad 
ersättning med 18,50kr/mil samt 
2.50kr/passagerare.

§9. Redogörelse för skrivelser från riksförbundet
Inga skrivelser har inkommit.

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

§11. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året
Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt 
budget läses upp.
Årsmötet beslutar 
att: fastställa styrelsens förslag till verksamhet 
och budget för det kommande året samt att 
distriktets del av medlemsavgiften lämnas 
oförändrad, 50kr.

§12. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen 
Årsmötet 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.



§13. Val av ordförande 
Årsmötet beslutar 
att: till ordförande på 1 år välja Stefan Boldt

§14. Val av styrelseledamöter
Årsmötet beslutar 
att: till ledamöter välja:
Bengt Frizell (omval)
Lennart Ragnarsson 
Mariette Grattbeck
Bengt Nilsson (fyllnadsval)

§15. Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt ersättare. 
Mandattid 1 år

Årsmötet beslutar 
att välja:
Lars-Erik Larsson, sammankallande
Tomas Nygren
Ulf Ivarsson, ersättare

§16. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande. 
Mandattid 1år

Årsmötet beslutar 
att välja:
Sören Ohlsson, sammankallande
Klas-Göran Wennberg
Britt-Marie Nilsson

§17. Val av tre ombud och tre ersättare till riksförbundsmötet 2022
Årsmötet beslutar 
att välja:
Stefan Boldt, ombud
Kassör, ombud
Bengt Frizell, ombud
Jeanette Olander, ersättare
Lennart Ragnarsson, ersättare 
Mariette Grattbeck, ersättare

§18. Övriga valärenden som att utse ansvariga för medlemsregister, 
bihälsosamordnare, utbildningssamordnare, avelssamordnare, 
kvalitetssamordnare, hemsideansvarig m.fl. föreslås utföras av styrelsen. 

Årsmötet beslutar 
att: ovanstående poster utses av styrelsen. 



§19. Övrig information
Bengt Frizell presenterar den årliga 
skördestatistiken från SBR, med jämförelser 
över tid och geografiskt.  
Eva Castell meddelar att nästa distriktsårsmöte 
kommer att hållas i Kungsbacka. 
Eva Castell tackar mötets ordförande Bengt 
Haner, för ett väl genomfört möte. 
Vidare avtackas avgående ledamöter Karin 
Palage och Agneta Hammarstedt. Även Tore 
Johansson som avgick i fjol får en försenad 
bukett blommor.

Vinnaren av Hallands godaste honung Maria 
Glamhed föräras med ett diplom, en 
pollenanalys av den vinnande honungen samt 
vårt vandringspris, en rökpust. 

§22. Mötet avslutas
Stefan Boldt tackar Eva Castell för hennes alla 
år i distriktets styrelsen.
Vår nye ordförande tackar alla för ett väl 
genomfört möte och förklarar mötet avslutat. 

Åskloster 2022-02-20

________________________ ____________________________
Bengt Haner, mötets ordförande Jeanette Olander, mötets sekreterare

Justeras Justeras

_______________________ ______________________________
Britt-Marie Nilsson Tomas Nygren


