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Östergötlands 
Biodlaredistrikt 
822001-8421 
 

PROTOKOLL från årsmötet med Östergötlands 
Biodlardistrikt, som hölls i Fröberga Bygdegård 
den 16:e februari 2019.     

 
§ 1   Mötets öppnande 
Martin Tellström, distriktets ordförande, hälsade alla välkomna till distriktets 100: e årsmöte och 
förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2   Förslag till dagordning 
Föreslagen dagordning, som skickats ut i förväg via post tillsammans med årsmöteshandlingarna, 
godkändes av mötesdeltagarna. 
 
 

§ 3   Utrop av ombud 
Följande uppropade personer fastställdes som röstlängd: 
 
Förening:                 Antal medl.: Ombud: 
Alvastra    29 Hans Ström 
Borensberg    27 Åke Fredriksson 
Boxholm    13 Jörgen Claesson 
Finspång    33 Björn Becker 
    Anna-Britta Lodmyr 
Horn       3 Ingen närvarande 
Kisa    30 Håkan Knutsson 
    Martin Tellström 
Linköping  120 Kerstin Rask 
    Sven-Erik Källberg 
    Per Johansson 
    Markus Adolfsson 
    Lars Svensson 
   Marcus Carlsson 
Mjölby-Mantorp   48 Tomas Kindell 
    Sören Diberg 
    Enes Dugic 
Motala    35 Jessica Prütz Sköld 
   Åke Axelsson 
Norrköping  100 Elisabeth Eriksson 
   Robert Schäfer 
   Daniel Bengtsson 
Rimforsa    33 Fredrik Malm 
   Hildegard Nufer 
Söderköping    60 Sivar Karlsson 
    Albin Ripskog 
   Magnus Nillrot 
Valdemarsvik    29 Bo Ottosson 
   Carl-Johan Svensson 
Vikbolandet    65 Per-Håkan Karlsson 
    Emilia Bjärehed 
    Caroline Petrini 
Ydrebygden    41 Ingen närvarande 
Åtvidaberg    29 Ingen närvarande 
 
Totalt:  695 medlemmar i distriktet. 
Medlemsökning sedan föregående år:          26 medlemmar 
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§ 4 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt. 
 
 

§ 5 Yttranderätt för icke ombud 
Mötet beslutade att icke ombud har yttranderätt men inte beslutanderätt vid stämman. 

 
 
§ 6  Val av mötets funktionärer 
Till mötesordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Åke Fredriksson och till mötets sekreterare 
valdes Pentti Mäkilä. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Sivar Karlsson och Jörgen Claesson. 
 
 

§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen summariskt genom att läsa rubrikerna och ge 
tillfälle till yttrande och frågor. Styrelsens slutord lästes upp i sin helhet och därefter godkändes 
verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna. 
 
 

§ 8  Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Sven-Erik Källberg . Revisorerna föreslog att godkänna 
den för verksamhetsåret lämnade redovisningen och att fastställa den framlagda resultat- och 
balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 

§ 9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för tiden 2018-01-01 – 2019-12-31. Styrelsen 
beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 
 
 

§ 10 Styrelsearvode, revisor- och valberedningsersättning samt medie- och 
reseersättning för styrelsen 2019 
Mötesordförande redogjorde för föregående års arvoden. Mötet beslutade 800 kr i arvode för 
ordförande, sekreterare och kassör vardera. Revisorernas och valberedningens arvoden beslutades 
till 100 kr vardera.  
 
Medieersättning har tidigare utgått med 1200 kr till ordförande, kassör och sekreterare vardera. Mötet 
beslutade 1 200 kr i medieersättning för ordförande, kassör och sekreterare vardera. 
 
Reseersättning för bil har, under 2018, utgått med 18:50 kr/mil. Mötet fastslog att milersättningen, under 
2019, ska utgå till styrelsen enligt kommunalskattelagens regler (18:50 kr/mil). 
 
Styrelsen föreslog att bilersättning även ska utgå till årsstämmans ombud med en bil per lokalförening. 
För att få ersättningen, så ska reseräkningen skickas in till distriktets kassör. Förslaget finns med i 
budgeten och beslut om detta tas under § 12, inkomst och utgiftsstat 2019. 
 
 

§ 11   Årsavgift till distriktet 2020 

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift. Mötet beslutade att årsavgiften för 2020 till länsdistriktet hålls 
oförändrad på 60 kr per medlem. Mötet beslutade också, att ingen årsavgift för familjemedlem och 
juniormedlem tas ut under 2020 till distriktet. 
 
 

§ 12  Inkomst och utgiftsstat 2019 
Martin redogjorde för budgetförslaget för verksamhetsåret 2019, som också fanns med i utskicket till 
årsmötet. Distriktet kommer att hålla ett gemensamt 100 års firande med SBR lördagen den 31 augusti 
i Skänninge. Föreningar som fyller 100 år kan skicka in ansökan om jubileumsbidrag (1 000 kr) till 
distriktet. 
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Mötet beslutade att anta och fastställa den av styrelsen föreslagna budgeten med tillägg av att 
kostnaden för 100-års-jubileumsfirande på max 40 000 kr överförs till årets budget. Det beslutades 
också att bilersättning ska utgå till årsstämmans ombud enligt § 10. 
 
 

§ 13  Val 
Till ordförande på ett år omvaldes Martin Tellström från Kisa Biodlarförening. 
 
Till ledamot i styrelsen på två år omvaldes Pentti Mäkilä från Söderköpings Biodlarförening, 
Susanne Arweson från Mjölby-Mantorps Biodlarförening och Jessica Prütz Sköld från Motala 
Biodlarförening. Till ledamot på ett år fyllnadsvaldes Lennart Johansson från Linköpings 
Biodlarförening. 
 
Till revisor på ett år omvaldes Per Johansson från Linköpings Biodlarförening. 
Till revisor på ett år omvaldes Sven-Erik Källberg från Linköpings Biodlarförening. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Lars Svensson från Linköpings Biodlarförening. 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Anders Gustafsson från Kisa Biodlarförening. 
 
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 nyvaldes Ulla Lundström. 
  
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Susanne Arweson. 
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Mats Pettersson. 
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år nyvaldes Jessica Prütz Sköld. 
 
Till valberedning på ett år valdes Tomas Kindell (sammankallande), Elisabeth Eriksson och 
Ture Göransson. Nomineringskommittén nästa år utgörs av Biodlarföreningarna i Söderköping, 
Valdemarsvik och Vikbolandet. Vikbolandet är sammankallande i nomineringskommittén. 
 
 

§ 14  Rapporter och skrivelser 
Martin informerade om en utbildning för bitillsynsmänn fredagen den 1 mars. Föreningar som saknar en 
bitillsynsman kan också skicka en ersättare till utbildningen. Anmälan ska göras senast den 25 februari 
till Anders Eliasson. 
 
  

§ 15  Riktlinjer för kommande verksamhetsår 
Målsättning och riktlinjer för verksamhetsåret 2019, som fanns med i årsmöteshandlingarna, 
redovisades av Martin Tellström. Mötet beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för verksamhetsåret 
2019. 
 
 

§ 16  Motioner och propositioner 
Inga motioner hade kommit in. 
 
 

§ 17  Apoteket Wasen 
Vinnaren av Apotekets Wasens vandringspris för 2018 års honung blev Åke Axelsson från Motala BF. 
Motiveringen från bedömningskommittén löd; ”Karaktäristisk och blomstrig smak och lukt. Fast och len. 
Smälter i munnen. Lång ihållande eftersmak”. 
 
Vi gratulerar Åke som fick en minnesplakett, ett diplom, en egen mindre pokal som får behållas av 
honom samt en inskription i Wasen-pokalen. Han får även förvara Wasen-pokalen hemma under hela 
2019. 
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Vinnaren av Apoteket Wasens vandringspris för 2018 års honung blev Åke Axelsson. 
 
 

§ 18  Övrigt 
Martin informerade om att han avgår som ordförande från och med nästa årsstämma. 
 
 

§ 19  Dag och plats för nästa årsmöte 
Styrelsen fick i uppdrag att ordna dag och plats för nästa årsmöte. 
 
 

§ 20  Mötets avslutning 
Mötesordförande Åke Fredriksson tackade deltagarna för visat intresse samt för förtroendet att fått hålla 
i ordförandeklubban för 20:e gången. 
 

Därefter tackade Martin mötesfunktionärerna och överlämnade en blombukett till mötesordförande Åke 
Fredriksson och mötessekreteraren Pentti Mäkilä. Martin tackade även alla ombudens medverkan och 
förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 
 
 
 

Information om Friluftsmuseet Gamla Linköping 
Efter årsstämman informerade Monika och Nadja om Friluftsmuseet Gamla Linköping och om ett 
projektarbete som kommer att göras på den åttkantiga bipaviljongen som finns vid Valla Gård i 
Linköping. Det finns redan nu förslag på ändringar av denna bipaviljong. Man kommer att måla 
bipaviljongen och anlägga rabatter i bigården med bivänliga trädgårdsblommor. Man räknar 
med att vara färdig med dessa arbeten redan under denna säsong. 
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Bipaviljongen finns vid Valla Gård.             Projektförslag. 

 
 
 

Nya föreskrifter för bitillsyn 
Efter lunchen informerade Björn Dahlbäck, ledamot i förbundsstyrelsen, om de de nya reglerna kring 
bitillsynen. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter för sjukdomar och skadegörare på bin. 
Syftet med reglerna är att få effektivare smittutredningar och mindre krångel. För vissa områden, 
där man har upprepade utbrott av amerikansk yngelröta kan myndigheterna inrätta även 
övervakningsområden, som är större än skyddsområden. 
 
Nya regler för biodling och bestämmelser kring sjukdomar hos bin finns att läsa på Jordbruksverkets 
hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Pentti Mäkilä    Åke Fredriksson 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Sivar Karlsson    Jörgen Claesson 
 
 
 


