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Östergötlands 
Biodlaredistrikt 
822001-8421 
 

PROTOKOLL från årsmötet med Östergötlands 
biodlardistrikt som hölls i Dagsbergsgården, i 
Norrköping, lördagen den 18:e februari 2017 
      

§ 1   Mötets öppnande 
Martin Tellström, distriktets ordförande, hälsade alla välkomna till distriktets 98: e årsmöte i 
Dagsbergsgården i Norrköping och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2  a Förslag till dagordning 
Föreslagen dagordning, som skickats ut i förväg via post tillsammans med årsmöteshandlingarna, 
godkändes av mötesdeltagarna efter tilläggen; 2 b, 4 b, 6 b och 8 b. 
 
§ 2  b Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt. 
 
 
§ 3   Utrop av ombud 
Följande uppropade personer fastställdes som röstlängd: 
 
Förening:                 Antal medl.: Ombud: 
Alvastra    21 Ingen närvarande 
Borensberg    29 Ingvar Holm 
   Zdenko Bogojevic  
Boxholm    14 Jörgen Claesson 
Finspång    27 Ronny Ripskog 
    Anna-Britta Lodmyr 
Horn       4 Ingen närvarande 
Kisa    29 Anna-Karin Andersson 
    Sanna Ljung 
Linköping  116 Kerstin Rask 
    Sven-Erik Källberg 
    Per Johansson 
    Lars Svensson 
    Sven-Eric Andersson 
   Marcus Carlsson 
Mjölby-Mantorp   51 Tomas Kindell 
    Malin Bjärnlid 
    Enes Dugic 
Motala    34 Ingen närvarande 
Norrköping    85 Annika Leifsson 
   Elisabeth Eriksson   
   Göran Pettersson 
    Göran Nöjd 
   Marianne Waernoff 
Rimforsa    26 Mårten Ängmo 
   Mikael Samuelsson    
Söderköping    60 Sivar Karlsson 
    Roland Pettersson 
    Björn Lundgren 
   Albin Ripskog 
Valdemarsvik    23 David Fogelberg 
   Carl-Johan Svensson 
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Vikbolandet    65 Per-Håkan Karlsson 
    Caroline Petrini 
    Lars-Göran Arvidsson 
   Anette Renman 
Ydrebygden    35 Gun Kåbrink 
    Sven Kåbrink 
Åtvidaberg    31 Ann-Margreth Gustafsson 
   Lars Johansson 
Totalt:  650 medlemmar i distriktet. 
 
 
§ 4 a  Val av mötets funktionärer 
Till mötesordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Jan-Erik Jansson och till mötets sekreterare 
valdes Pentti Mäkilä. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Sivar Karlsson och Carl-Johan 
Svensson. 
 
§ 4 b  Fråga om icke ombuds förslagsrätt 
Mötet godkände att icke ombud har förslagsrätt under stämman. 
 
 
§ 5  Föredragning av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse 
Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen summariskt genom att läsa rubrikerna och ge 
tillfälle till yttrande och frågor. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna. 
 
Kassaberättelsen med resultatrapport och balansrapport för verksamhetsåret 2016, som fanns med i 
verksamhetsberättelsen, redogjordes av Susanne Arweson. Därefter godkändes kassaberättelsen att 
läggas till handlingarna. 
 
 
§ 6 a  Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Sven-Erik Källberg. Revisorerna föreslog att godkänna 
den för verksamhetsåret lämnade redovisningen och att fastställa den framlagda resultat- och 
balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 6 b  Fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. 
 
 
§ 7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 
 
 
§ 8 a  Styrelsearvode, revisor- och valberedningsersättning samt medie- och 
reseersättning för styrelsen 2017 
Mötesordförande redogjorde för föregående års arvoden; ordförande 800 kr. kassör och sekreterare 
600 kr. vardera, revisorer och valberedning 100 kr. Mötet beslutade 800 kr. i arvode för ordförande, 
sekreterare och kassör vardera. Revisorernas och valberedningens arvoden beslutades till 100 kr. 
vardera.  
 
Medieersättning hade tidigare utgått med 1200 kr. till ordförande och 1000 kr. till kassör och sekreterare 
vardera. Mötet beslutade 1 200 kr. i medieersättning för ordförande, kassör och sekreterare vardera. 
 
Reseersättning för bil har under 2016 utgått med 18:50 kr/mil. Mötet fastslog att milersättningen skall 
även under 2017 utgå enligt kommunalskattelagens regler för reseavdrag. 
 
§ 8 b  Fråga om resekostnadsersättning till ombuden. 
Resekostnadsersättningen till distriktens ombud diskuterades av årsstämman. Mötet beslutade att 
styrelsen ska utreda detta och komma med förslag till nästa årsstämma. 
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§ 9   Årsavgift till distriktet 2018 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift. Mötet beslutade att årsavgiften för 2018 till länsdistriktet hålls 
oförändrad på 60 kr. per medlem. Mötet beslutade också att ingen årsavgift för familjemedlem och 
juniormedlem tas ut under 2018 till distriktet. 
 
 
 
§ 10  Inkomst och utgiftsstat 2017 
Martin redogjorde för budgetförslaget för verksamhetsåret 2017, som också fanns med i utskicket till 
årsmötet. Mötet beslutade att anta och fastställa den av styrelsen föreslagna budgeten med de 
ändringar som redan beslutats under § 8 om arvodesersättning samt medieersättning. 
 
  
§ 11  Val 
Till ordförande på ett år omvaldes Martin Tellström från Kisa Biodlareförening. 
 
Till ledamot i styrelsen på två år omvaldes Jessica Prütz Sköld från Motala Biodlareförening, 
Susanne Arweson Mjölby-Mantorp Biodlareförening och Pentti Mäkilä från Söderköpings 
Biodlareförening. 
 
Till revisor på ett år omvaldes Björn Flood från Linköpings Biodlareförening. 
Till revisor på ett år omvaldes Sven-Erik Källberg från Linköpings Biodlareförening. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Per Johansson från Linköpings Biodlareförening. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Anders Gustafsson från Kisa Biodlareförening. 
 
Som ombud till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Martin Tellström. 
Som ombud till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Pentti Mäkilä. 
Som ombud till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Rasudin Becirbegovic. 
  
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Mats Pettersson och Susanne Arweson. 
Ulla Lundström nyvaldes också som suppleant till riksförbundsmötet på ett år. 
 
Till valberedning på ett år valdes Tomas Kindell (sammankallande), Elisabeth Eriksson och Björn 
Lundgren. Nomineringskommittén nästa år utgörs av Biodlarföreningarna Norrköping, Rimforsa och 
Söderköping. Norrköping är sammankallande. 
 
 
§ 12  Rapporter och skrivelser 
 Denna punkt flyttades till punkten övrigt. 

 
  
§ 13  Riktlinjer för kommande verksamhetsår 
Målsättning och riktlinjer för verksamhetsåret 2017, som fanns med i årsmöteshandlingarna, 
redovisades kortfattat av Martin Tellström. Mötet beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för 
verksamhetsåret 2017. 
 
 
§ 14  Motioner och propositioner 
a) Motion avseende Apoteket Wasens vandringspris från Norrköpings BF:s styrelse. 
Motionen antogs av årsstämman. 
 
 
b) Motion avseende honungsbedömning från Norrköpings Biodlarföreningens styrelse. 
Årsstämman beslutade att följa distriktsstyrelsen svar till distriktsstämman. Distriktsstyrelsen hade delat 
åtgärdsförslaget i tre olika del svar. 
 
1) Endast egenprocessad honung får lämnas till den lokala honungsbedömningen. 
Denna motionsförslaget avstyrks av distriktsstyrelsen. 
 
2) Ta fram ett intyg/diplom som visar att honungen godkänts vid årets lokala honungsbedömning. 
Motionen tillstyrkes av Distriktsstyrelsen. 
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3) I biodlarens grundkurs ska ingå ett honungsprov till honungsbedömning. 
Distriktsstyrelsen avstyrker enhälligt motionsförslaget. 
 
 
c) Motion angående ändringar på Honungsbedömningskortet från Kisa Bf:s styrelse. 
Årsstämman tillstyrkte motionen. 
 
 
d) Motion angående Minibroschyr i fickformat från Östergötlands Biodlardistriktets styrelse. 
Årsstämman tillstyrkte motionen. 
 
 
§ 15  Apoteket Wasen 
Vinnaren av Apotekets Wasens vandringspris 2016 års honung blev Ann-Margreth Gustavsson från 
Åtvidabergs Biodlareförening. Motiveringen från bedömningskommittén löd; " Kommittémedlemmarna 
blev lyriska över burken med stark och fin smak och aromrik. Honungen har fin konsistens och fin gulvit 
färg". Vi gratulerar Ann-Margreth som fick en inskription i Wasen-pokalen, en minnesplankett, ett diplom 
samt en egen mindre pokal som får behållas av vinnaren. 
 

   
Vinnaren av Apotekets Wasens vandringspris 2016 års honung, Ann-Margreth Gustavsson. 
 
 
§ 16  Övrigt 
     Göran Pettersson informerade om följande aktuella punkter; 
 Det är redan nu fullbokad till nybörjarkurserna i Norrköping och också hos Vikbolandets Bf. 

      Intresset för biodling har ökat markant under de senaste åren. 
 Nya bihälsoföreskrifter är på gång. Bl.a. för flyttning av bin, märkning av bin m.m. 
 Viktigt med märkning av importerad honung. 
 Horizon 2020 med bidrag via EU-kommissionen. 

      (mer info via länken: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/). 
 Om murarbin och insektsholkar. 
 Fördelar med att man köper svenskt. (mer info via länken:  www.svenskabin.se/). 
 Högre honungspriser. 
 Certifiering av vax, nya regler behövs. Ta hand om ditt vax! 

 
Martin Tellström gav kortfattad information om följande punkter; 
 Det är på gång med nya villkor/regler inför Godkänt Biodlarutbildningen, ingen utbildning i år. 
 Sju regioner samverkar om de fortsatta cirkelledarutbildningarna. 
 Om VSH-projektet och om varroatester på bisamhällen. (mer ifo via länken www.vshbin.se). 
 Intresset för att utöka sin biodling är stort. 
 Ture Göransson, från Rimforsa BF, har en idé för att skapa en grupp av förslagsvis sex 

      personer, tre från Rimforsa bf och tre från länets övriga föreningar. Projektuppdraget blir sedan 
      att åka till Kimilili, i västra Kenya, för att sprida idéer och att starta biodling där. 
 Grönytor hos kommunerna. 
 Vikbolandets BF fyller 100 år i år. 
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§ 17  Dag och plats för nästa årsmöte 
Styrelsen fick i uppdrag att ordna dag och plats för nästa årsmöte. 
 
 
§ 18  Mötets avslutning 
 Mötesordförande Jan-Erik Jansson tackade deltagarna för visat intresse samt för förtroendet att 

fått hålla i ordförandeklubban. 
 
 Martin tackade mötesfunktionärerna och överlämnade en blombukett till mötesordförande Jan-Erik 

Jansson och mötessekreteraren Pentti Mäkilä. Han tackade Norrköpings BF för ett mycket bra anordnat 
årsmöte och tackade också för alla ombudens medverkan och förklarade årsmötesförhandlingarna 
avslutade. 
 
 Innan lunch förrättades dragning av lotteriet och priserna delades ut till vinnarna. 

 
 Efter lunchen hölls ett föredrag av Kjell Antonsson om vilda bin, gaddsteklar m.m. 

En honungsburk och blommor överlämnades av Martin till Kjell som tack för det mycket intressanta och 
trevliga föredraget. 
 

   
Kjell Antonsson berättar om vilda bin och att många av dem är rödlistade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Pentti Mäkilä    Jan-Erik Jansson 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Sivar Karlsson    Carl-Johan Svensson 
 
 
 


