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§1
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Mötets öppnande.
Ordföranden Jonas Neiström hälsade alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
21 stycken ombud var närvarande enligt närvarolista samt 13st övriga deltagare.
Val av mötesfunktionärer
a) Årsmötet beslutade att välja Krister Källén till mötets ordförande.
b) Årsmötet beslutade att välja Jan-Erik Westlund till mötets sekreterare.
c) Årsmötet beslutade att välja David Summermatter och Ingela Eriksson till justerings
ledamöter

§3

Årsmötets kallelse.
Årsmötet beslutade att Kallelsen befanns utskickad i tid och godkändes.

§4

Fastställande av föredragningslistan.
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

§5

Styrelsens redogörelse för det gångna året
a) verksamhetsberättelsen redovisades muntligen av Styrelsens ordförande Jonas Neiström då
sjukdom förhindrat att en skriftlig redovisning kunnat göras.
b) Kassören Inge Skog redogjorde för bokslutet.
c) Revisionsberättelsen för 2021 upplästes av revisorerna.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga

dessa till handlingarna.
§6

Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§7

Redogörelse för skrivelser från distrikt eller förbund
Inga skrivelser från förbund eller distrikt har inkommit

§8

Behandling av motioner och styrelseförslag
a) Motion Förändring i distriktsstyrelsens sammansättning.
Motionens förslag är att återgå till styrelsens sammansättning om en ordförande,
sekreterare, kassör och 4 till 6 ledamöter.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen och att den ska gälla från detta årsmöte.

Visma Addo ID-nummer : 987155bf-8e12-4bda-a252-27596fb5ab40

§2

Dalarnas Biodlardistrikt

PROTOKOLL

Årsmöte 2022

2022-02-19 kl 11
Org nr 884401-5944

Sida 2 av 4

b) Motion Kontaktforum för ”Köp & Sälj”
Motionens förslag är att ett kontaktforum skapas på Dala-distriktets hemsida där biodlare
kostnadsfritt kan förmedla sina bi-relaterade produkter.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att jobba med intentionen att lägga upp en köp/sälj

plattform för medlemmarna.
Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året
a) möten och andra aktiviteter
Styrelseordföranden informerade gällande planer för kommande år förslag att samarbeta
mer med lokalföreningarna. Det finns ett uppdämt behov av att träffas ute i föreningarna.
b) åtgärder för medlemsvärvning
– Christoph Frank, Faluorten, informerade om hur han jobbar med att informera nya
biodlare i området med ett välkomstbrev från föreningen, som placeras på kuporna i det fall
adress saknas eller biodlaren är okänd.
– Erbjuda kurser. Finns handledarkurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
– 7st lokalföreningar planerar biodlingskurs under 2022.
c) utåtriktade aktiviteter
Inga aktuella aktiviteter nämndes
d) samverkan med andra organisationer, ev. beslut om medlemsavgift i dessa
Årsmötet beslutar att fortsätta vara med i Folkrörelsearkivet

e) beslut av distriktets del av medlemsavgiften för 2023: fullbetalande medlem,
familjemedlem, juniormedlem
Årsmötet beslutar att fullbetalande medlem betalar en avgift om 80 kr och för

familjemedlem och juniormedlem så ska ingen avgift ska utgå för 2023.
f) fråga om resekostnadsersättning till ombuden
Årsmötet beslutar att som tidigare år ska ersättning utgå efter den gällande skattefria

resekostnadsersättningen. (Nuvarande 18,50 kr per 10 km).
g) Fråga om kostnadsersättning och arvoden till styrelsen
Sammandrag från Gunilla Sreijffert om arvodesläget i övriga landets distrikt.
Årsmötet beslutar att ett styrelsearvode om totalt 3500 kr ska fördelas inom styrelsen där

styrelsen själv beslutar om fördelningen inom sig.
h) budget för det kommande året
Svårt att planera och budgetera aktiviteter på grund av rådande covid förhållanden. Men
medel att använda till aktiviteter finns.
i) övriga aktiviteter/frågor
Årsmötet beslutar att ge styrelsen en anmodan om att ta fram principer gällande framtida

aktiviteter
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§ 10 Val av ordföranden
Årsmötet beslutade att välja Jonas Neiström till ordförande för 2022

§ 11 Val av övriga ledamöter
Årsmötet beslutade att välja nedanstående 6 ledamöter efter valberedningens förslag och att

ledamöter om 1 år
Gunilla Streijffert
Berit Gustaffson
Thomas Wärnfeldt

ledamöter om 2 år
Jan-Erik Westlund
Maria Ivarsgård
Krister Ställberg

§ 12 Val till eventuella kommittéer/arbetsgrupper
Årsmötet beslutade att dessa val görs i det konstituerande styrelsemötet.

§ 13 Val av Revisorer och revisorsersättare
Årsmötet beslutade att välja Sven Eriksson och Lars Skye som revisorer på ett år.

§ 14 Val av Revisorsersättare
Årsmötet beslutade att välja Carl Magnus Reinerstedt till revisorsersättare på ett år.

§ 15 Val av Valberedning
Årsmötet beslutade att välja Eva Tander och Yngve Thorné att ingå i valberedningen där Eva

Tander är sammankallande.
Årsmötet ger även en anmodan till styrelsen att finna ytterligare en person till valberedningen.
§ 16 Val av ombud och ersättare till Riksförbundsmötet
Årsmötet beslutade att dessa val görs i det konstituerande styrelsemötet

§ 17 Övriga Valärenden
Som tex,ansvariga för medlemsregistret, kontaktperson för infoutskick från förbund till distrikt,
bihälsosamordnare, utbildningssamordnare, avelssamordnare, kvalitetssamordnare,
honungsbedömningkommitténs ordförande, hemsidesansvarig och ombud till årsmöte i
samverkande organisationer.
Årsmötet beslutade att dessa val görs i det konstituerande styrelsemötet
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§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
Christoph Frank informerade kort om utskicket från bihälsokommitén om boken ”Handbok
om bihälsa” som alla biodlar kan läsa som PDF-fil i nedanstående länk.
https://biodlarna-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/annsofie_biodlarna_se/EeeUCBuHrC9DvfqNU9HraDUBmWSUyOM6NZX7xqZtYfOVMA?e=r6pubA

Justeringsman
David Summermatter

Justeringsman
Ingela Eriksson

Ordförande
Krister Källén

Sekreterare
Jan-Erik Westlund
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§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat.
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