
Protokoll Årsmöte Dalarnas Biodlardistrikt 20-02-15 Haga kyrkan

§ 1 Val av mötesfunktionärer

- Val av ordförande: Mats Norell
- Val av sekreterare: Ingela Eriksson
- Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Karin Backman och Jonas 

Neiström

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

    – godkännes.

§ 3 Godkännande av kallelse 

    – godkännes

§ 4 Upprop av ombud samt fastställande av röstlängd

- får jag av Inge Skog? - jag hann inte med att skriva- kan man bilägga listan 
som Inge utgick från??

§ 5 Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret

- Verksamhetsberättelse – läses upp av ordförande Mats, mötet godkänner 
densamma.

- Resultat och balansräkning – kassören Inge Skog läser upp. Mötet 
godkänner denna.

§ 6 Revisionsberättelse 

- fås av Lars Skye senare ? kan man bilägga även denna?

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

- Mats läser upp den och meddelar att det finns möjlighet att utveckla den 
här och nu. Vill mötet lägga till något? Gunilla Streijffert önskar att man 
lägger till den så viktiga kompetensutvecklingen b.la biodlarnas kurs 
Godkänd biodlare. Ett tips från Gunilla är också att lägga ut ett 
månadsbrev via hemsidan från Distriktet. Viktigt att ha en levande 
hemsida. Alla föreningar måste där hjälpas åt att fylla på med information. 
Henrik Permalm är vår hemsidesansvarige och han lägger ut det som vi 
alla i distriktet vill ha publicerat på hemsidan. 

§ 9 Beslut om ersättningar för styrelse, kommittéer och ombud

- Mötet beslutar att det ska vara lika som förra året.  D.v.s. 18:50 /km i 
bilersättning.



§ 10 Beslut om kostnadsersättning för visst styrelsearbete

- Mötet beslutar att det ska vara lika som förra året d.v.s. 5000 kr att fritt 
fördela inom styrelsen. Det är dock inget som styrelsen under året har 
nyttjat.

§ 11 Motioner

- Anders Duppils läser upp de tre motioner de lämnat in från Svärdsjö-
Envikens biodlarförening. Bilägges. 

- Distriktsstyrelsens svar till motionerna är att bidrag från distriktet skall 
komma hela distriktet till gagn och därför avslår styrelsen bidrag till 
enskilda föreningars kursmaterial samt enskild förenings 
föreningsbigårdsutrustning.

- Stöder årsmötet styrelsens svar motion 1? Ja
- Stöder årsmötet styrelsens svar på motion 3? Ja
- Stöder årsmötet styrelsen svar på motion 4? Ja

Årsmötesdeltagarna ger många fina förslag på hur man kan gå tillväga för 
att söka bidrag till den egna föreningen. 

- Leksands biodlingsförening gick till Leksand sparbank och de sponsrade 
föreningen med en ny slunga till föreningsbigården.

- Lotta på Dala-Bishop erbjuder slungmöjlighet för en relativt billig peng.
- Tips från Ann Elgemark: fonden biodlingensvänner finns på biodlarnas 

hemsida där man kan söka pengar till verksamheten. 
Landsutvecklingspengar kan också finnas i alla kommuner. 

- Yngve Thomé tipsar om att det finns andra fonder och stiftelser där man 
kan söka pengar. Ulf Rede är mycket duktig på att söka pengar från olika 
fonder. Det är inte helt enkelt att få dessa bidrag men man kan om man 
hjälps åt. En diskussion i lokalen om olika sätt och fonder. Det finns många
olika fonder!

§ 12 Budget

- Kassör Inge Skog föredrar den och glädjande nog ökar medlemsantalet. 
Årsmötet godkänner budgeten. Bilägges förslag om budget. 

§ 13 Beslut om distriktets medlemsavgift för år 2021

-fullbetalande 80 kr

- juniormedlem 0 

Distriktsstyrelsen har diskuterat ett eventuellt bidrag till medlemmar som vill 
förkovra sig på olika kurser/konferenser och är positiva till utbildning, bara man 
ger tillbaka något till resterande medlemmar i distriktet på något vis. Ann 
Elgemark berätta att det finns mycket att lära och ta del av. 

Tips för oss i styrelsen att genomföra kurser i styrelseuppdrag det behöver både 
föreningar och distriktet.  

§ 14 Val av ordförande Distriktet



- Omval av Mats Norell – ok

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare

- Ovansiljan: Martina Lindberg som ordinarie
- Rättvik: Jan Erik Westlund
- Tuna – Borlänge: Maria Ivarsgård som ordinarie och Carl-Magnus ersättare
- Säterbyggden: vakant
- Vika: Inge Skog
- Falun: Christoph Frank ersättare Anna Brorson 1 år
- Nås: Tina Lidberg
- Svärdsjö-Enviken: Kjell Åke Ekström

Årsmötet väljer dessa

§ 16 Val av revisorer

- Omval av Sven Eriksson samt Lars Skye
- Ersättare Yngve Thorné

§ 17 Val av övriga ansvarsområden på 1 år 

- Medlemslistor – Jan-Erik Westlund Rättvik
- Bihälsoansvarig – Hans Persson
- Utbildningsansvarig- Karin Backman 
- Kvalitetsansvarig, hela kedjan – Jan-Erik Westlund Rättvik
- Avelsansvarig – överlåtes till styrelsen
- Ansvar för hemsidan – Henrik Perman 
- Materialansvarig – Maria Ivarsgård

§ 18 Val av deltagare till Riksmötet

- Överlåtes till styrelsen. Inget bestämt möte inplanerat i år men det är 
viktigt att välja en utifall att ändring sker.

§ 19 Val av valberedning

Sittande David Sommerlath avgår. Ingen ersättare finns. David berättar vad det 
innebär att jobba med valberedning. 

- Mötet väljer Eva Tander Malung samt Yngve Thomé Ludvika.

§ 20 Övrig information

- Karin Backman berättar om nya honungsbedömningsreglementet som hon 
och Maria Ivarsgård tagit del av.  Karin uppmanar alla att gå denna 
utbildning, den kommer att köras som en webkurs senare. Mer information
kommer om när denna sker från biodlarna. 

- Gunilla Streijffert vill gärna trycka på vikten av en levande hemsida igen. 
Distriktsstyrelsen bör intensifiera och arbeta aktivt med utbildning. Gunilla 
tycker också att en lista över var de olika biraserna finns, vore bra. 

- Mer aktiv hemsida kan samköras med ev. kurser.



- Anna Rönnow påminner om att man numera kan anmäla 
uppställningsplats via länsstyrelsens hemsida 

- En fråga ställs i lokalen om det finns någon möjlighet att ta reda på om 
bönderna runt omkring använder besprutningsgifter. Det finns ingen sådan
information via länsstyrelsen.  Det bästa sättet är nog att fråga bönderna 
runt omkring, kommunicera.

§ 21 Nästa årsmöte

- 13 februari kl 10.00  Lokal inte klart i skrivande stund.

§ 22 Avslutning

- Ordförande Mats Norell avslutar mötet.

______________________ ______________________

Sekreterare Ingela Eriksson justerare 
Karin Backman

______________________

justerare Jonas 
Neiström


