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Östergötlands 
Biodlaredistrikt 
822001-8421 
 

PROTOKOLL från årsmötet med Östergötlands 
Biodlardistrikt, som hölls via Zoom den 20:e 
februari 2021.     

 
§ 1   Mötets öppnande 
Marcus Adolfsson, distriktets ordförande, hälsade alla välkomna till distriktets 102: a årsmöte och 
förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2   Förslag till dagordning 
Föreslagen dagordning, som skickats ut i förväg via post tillsammans med årsmöteshandlingarna, 
godkändes av mötesdeltagarna efter att paragraf 5 tagits bort från dagordningen eftersom alla 
närvarande medlemmar har yttranderätt enligt SBR:s stadgar. 
 

§ 3   Utrop av ombud 
Följande uppropade personer fastställdes som röstlängd: 
 
Förening:                 Antal medl.: Ombud: 
Alvastra    24 Hans Ström 
     Jonny Stålknapp 
Borensberg    24 Zdenko Bogojevic 
    Fredrik Engholm 
Boxholm    18 Ingen närvarande 
Finspång    47 Björn Becker 
    Anna-Britta Lodmyr 
Horn       5 Ingen närvarande 
Kisa    28 Anders Gustafsson 
    Martin Tellström 
Linköping  146 Kerstin Rask 
    Per Johansson 
    Christer Hammarberg 
    Marcus Carlsson 
    Stefan Vång Christensen 
Mjölby-Mantorp   67 Tomas Kindell 
    Sören Diberg 
    Enes Dugic 
    Susanne Arvesson 
Motala    49 Jessica Prütz Sköld 
   Per Örtqvist 
    Lis Haugaard 
Norrköping  104 Magnus Arvidsson 
   Robert Schäfer 
   Jonas Nilsson 
Rimforsa    25 Åke Karlsson 
   Ture Göransson 
Söderköping    81 Sivar Karlsson 
    Birgitta Karlsson 
Valdemarsvik    35 David Fogelberg 
   Carl-Johan Svensson 
Vikbolandet    71 Lars-Göran Arvidsson 
    Emilia Bjärehed 
    Per-Håkan Karlsson 
    Anette Sundgren 
Ydrebygden    41 Ann Sofie Fredriksson 
Åtvidaberg    32 Gudrun Kullgren de Val 
    Göran Ljung 
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 Totalt:  797 medlemmar i distriktet. 
 
 

§ 4 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Kallelsen hade gått ut till alla ombud via hemsidan och mail den 21 januari 2021. Årsmötet godkände att 
kallelsen hade utlysts på rätt sätt. 
 
 

§ 5 Yttranderätt för icke ombud 
Paragraf 5 togs bort från dagordningen eftersom alla närvarande medlemmar har rätt till yttranderätt 
enligt SBR:s stadgar. 
 
 

§ 6  Val av mötets funktionärer 

Till mötesordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Marcus Adolfsson och till mötets sekreterare 
valdes Pentti Mäkilä. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs David Fogelberg och Lars-Göran 
Arvidsson. 
 
 

§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Fastställande av resultat och 
balansräkning 
Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen summariskt, styrelseledamöter kommenterade 
sina inlägg i berättelsen och ombuden fick tillfälle till yttrande och frågor. 
 
 

§ 8  Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Per Johansson. Revisorerna föreslog att godkänna 
den för verksamhetsåret lämnade redovisningen och att fastställa den framlagda resultat- och 
balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2020. 
 
 

§ 9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31. Årsstämman  
fastställde därmed också att resultatet överförs i ny räkning till allmänna verksamheten. Styrelsen 
beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 
 
 

§ 10 Styrelsearvode, revisor- och valberedningsersättning samt medie- och 
reseersättning för styrelsen 2021 

Sekreteraren redogjorde för föregående årsarvoden. Mötet beslutade 800 kr i arvode för ordförande, 
sekreterare och kassör 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. 
 

Revisorernas och valberedningens arvoden beslutades till 100 kr vardera.  
 

Reseersättning för bil har, under 2020, utgått med 18:50 kr/mil. Mötet fastslog att milersättningen, under 
2021, ska utgå till styrelsen enligt kommunalskattelagens regler (18:50 kr/mil). 
 
 

§ 11   Årsavgift till distriktet 2022 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för 2022. Mötet beslutade att årsavgiften för 2022 till 
länsdistriktet hålls oförändrad på 60 kr per fullbetalande medlem. Mötet beslutade också, att ingen 
årsavgift för familjemedlem och juniormedlem tas ut under 2022 till distriktet. 
 
 

§ 12  Inkomst och utgiftsstat 2021 
Marcus redogjorde för budgetförslaget för verksamhetsåret 2021, som också fanns med i utskicket till 
årsmötet. Mötet beslutade att anta och fastställa den av styrelsen föreslagna budgeten. 
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§ 13  Val 
Till ordförande på ett år omvaldes Marcus Adolfsson från Linköpings Biodlarförening. 
 
Till ledamot i styrelsen på två år omvaldes Susanne Arweson från Mjölby-Mantorps Biodlarförening 
och Jessica Prütz Sköld från Motala Biodlarförening. Ture Göransson från Rimforsa Biodlarförening 
nyvaldes som ledamot på två år. Pentti Mäkilä från Söderköpings Biodlarförening fyllnadsvaldes som 
ledamot på ett år. 
 

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 nyvaldes Marcus Adolfsson. 
Som ombud till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Ulla Lundström. 
Som ombud till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Jessica Prütz Sköld. 
  

Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Pentti Mäkilä. 
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år omvaldes Carl-Johan Svensson. 
Som suppleanter till riksförbundsmötet på ett år nyvaldes Susanne Arweson. 
 

Till valberedning på ett år omvaldes Tomas Kindell (sammankallande) och Elisabeth Eriksson. 
Martin Tellström nyvaldes på ett år till valberedningen. Nomineringskommittén nästa år utgörs av 
Biodlarföreningarna i Borensberg, Boxholm och Finspång. Finspång är sammankallande i 
nomineringskommittén. 
 
 

§ 14  Rapporter och skrivelser 
Marcus informerade kort om Biodlarnas medlemsundersökning 2020, som har gjorts på uppdrag av 
Sveriges Biodlares Riksförbund. Svar till enkäten kom från 6 905 medlemmar (51 %). Denna rapport har 
skickats till alla ordföranden, kontaktpersoner och administratörer för medlemsregistret i distrikten. 
 
 

§ 15  Riktlinjer för kommande verksamhetsår 
Målsättning och riktlinjer för verksamhetsåret 2021, som fanns med i årsmöteshandlingarna, 
redovisades av Marcus Adolfsson. Han informerade också om att Lennart Johansson, på kansliet, 
kommer att ordna en cirkelledarutbildning digitalt i slutet av mars eller i början av april. Anmälan till 
utbildningen kan göras till honom. Mötet beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för 
verksamhetsåret 2021. 
 
 

§ 16  Motioner och propositioner 

Tre motioner hade kommit in och bifogas till protokollet. Förslagsställarna redogjorde för sina förslag; 
 
* Motion om ”Medlemsnummer till distrikt och lokalföreningar" tillstyrktes av årsstämman. 
 
* Motion om ”Ändringar av honungsbedömningsreglementet” tillstyrktes av årsstämman. 
 
* Motion om ”Revidering av stadgar". Distriktet har fått information om att ett arbete med revidering 
  av SBR:s stadgar redan har inletts och därmed anser mötet att motionen är tillgodosedd. 
 
 

§ 17  Övrigt 
En fråga om fortsatt utbildning i drottningodling för Söderköping/Valdemarsvik togs upp. Pentti, som 
håller i utbildningen, är beredd att fortsätta den teoretiska delen digitalt t.ex. via Zoom om han får hjälp 
med det tekniska för att kunna visa kursmaterialet via deltagarnas skärmar. Den praktiska drottning-
odlingen inom utbildningen måste vänta tills att det blir säkert att kunna träffas igen ute i bigårdarna. 
 
Lars-Göran informerade om att väldigt många intresserade för nybörjarutbildningen har anmält sig till 
Vikbolandets BF. Han önskar en bättre fördelning av dessa mellan lokalföreningarna, så att medlemmar 
kan gå sina kurser via sina egna föreningar. Deltagarna diskuterade olika lösningar för detta. Kölista för 
de anmälda, samtidig information om kurserna samt synkronisering av nybörjarutbildningar via 
Studieförbundet Vuxenskolan var några förslag som kom upp vid stämman. Styrelsen fick i uppdrag att 
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försöka samordna nybörjarutbildningar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
 

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

§ 19  Mötets avslutning 
Marcus Adolfsson tackade alla ombuden för deras medverkan vid årsstämman via Zoom och hoppades 
att vi snart kan träffas igen vid mera vanliga förhållanden och förklarade årsmöteshandlingarna 
avslutade. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Pentti Mäkilä    Marcus Adolfsson 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
David Fogelberg    Lars-Göran Arvidsson 
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Motion till Sveriges Biodlares Riksförbund 
 

Ändring av honungsbedömningsreglementet  
 

Östergötlands Biodlardistrikt vill härmed lämna synpunkter på det nya honungs-

bedömningsreglementet eftersom brister har upptäckts på flera punkter.   

 

Nytt i reglementet är att flytande honung kan bedömas. För bedömaren är det helt omöjligt att 

avgöra vad innehållet i en sådan burk består av. I princip skulle burken kunna innehålla vanlig 

sirap eller vara utblandad med olika typer av sockerlösning eller ha varit uppvärmd alternativt 

djupfryst. Sådan manipulering går inte att upptäcka varken på smak, lukt, konsistens eller 

vattenhalt. Renheten som är en viktig bedömningsparameter är också mycket svår att bedöma i 

flytande honung. Följden blir att biodlaren får ett godkänt protokoll och därtill ett kvalitetsintyg 

på sin ”fulprodukt” utan att detta kan förhindras.  

 

En del biodlare lämnar in flera honungsburkar, ibland en från varje slungning eller bigård. När 

detta sätts i system ger det bedömningskommittén mycket extra arbete. I bedömnings-

reglementet finns ingen begränsning på hur många honungsburkar varje biodlare får lämna in.  

 

I reglementet finns ingen anvisning om att burken ska innehålla honung från endast en 

tappning. Det är tillåtet att fylla burken med honung från flera tappningar. Vid bedömning har 

upptäckts en burk med tvådelat innehåll. Till hälften fylld med mörkare honung och därpå en 

ljusare. Två konsistenser, två sorter från två slungningar.  

 

Med detta som bakgrund föreslås Riksförbundet besluta:  

 

att  frågan om bedömning av flytande honung ska utredas vidare 

att antalet bedömda honungsburkar per biodlare ska begränsas 

att  tydliggöra om honungsburkar för bedömning får innehålla honung från flera 

tappningar. 

 

 

 

 

 

För Östergötlands Biodlardistrikt 2021-01-09  

 

 

 

Marcus Adolfsson ordförande och Ulla Lundström ledamot  
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