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            Söderköpings Biodlarförening  

                          825002-0339 

 

 

Årsmöte 2018-11-10 

                 Fröberga Bygdegård 

           Protokoll 

 
§ 1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Sivar Karlsson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet  

och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Val av mötesfunktionärer för årsmötet 

Till mötesordförande valdes Maud Filipsson. 

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä. 

Till justerare av protokollet valdes Yehuda Scherl och Lis-Beth Emilsson. 

 

§ 3  Föredragningslistan 

Föredragningslistan, som skickats ut per post med kallelsen, godkändes av mötesdeltagarna. 

 

§ 4  Kallelse till årsmötet 

Mötet godkände att kallelse till årsmötet behörigen skett. 

 

§ 5  Föregående årsmötesprotokoll 

Protokollet från föregående årsmöte 2017-11-11 upplästes summariskt, godkändes av 

mötesdeltagarna och lades till handlingarna. Årsmötesprotokollen finns att läsa även på vår 

hemsida hos SBR. 

 

§ 6  Styrelsens redogörelse för det gångna året 

Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen summariskt genom att läsa rubrikerna 

och ge tillfälle till yttrande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen att läggas till 

handlingarna. 

 

Susanne Leifors gick genom kassarapporten och redogjorde för föreningens inkomster och 

utgifter. Därefter godkändes kassarapporten och den lades till handlingarna. Utgående saldo 

den 30 september, 2018, blev 17 406 kr. 

 

Revisionsberättelsen lästes upp av Holger Larsson och revisorerna tillstyrkte att stämman 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018. 

 

§ 7  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018. 

 

§ 8  Medlemsavgift 

De lokala medlemsavgifterna för Söderköping Biodlarförening avseende år 2020 

beslutades att vara oförändrade, således 60 kr för ordinarie medlem, 60 kr för 

familjemedlem och juniormedlem 0 kr. 
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§ 9   Reseersättning och omkostnadsersättningar 

Omkostnadsersättningar för 2019 beslutades oförändrade enligt följande: 

 

Omkostnadsersättning till styrelsen 1000 kr oförändrad beslutades. 

Omkostnadsersättning till honungsbedömningskommittén 400 kr beslutades. 

Omkostnadsersättning/reseersättning till depåföreståndare 500 kr beslutades.   

Omkostnadsersättning/reseersättning till bigårdens skötsel 1300 kr beslutades. 

Omkostnadsersättning/reseersättning till yttre skötsel 500 kr beslutades. 

Omkostnadsersättning till biredskapsförsäljningen 0 kr beslutades. 

 

§ 10 Val av Ordförande 

Till ordförande på ett år omvaldes Sivar Karlsson. 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter 

Anders Eriksson, omvaldes på två år (2019-2020). 

Magnus Nillrot, nyvaldes på två år (2019-2020). 

Susanne Leifors, omvaldes på ett år (2019-2020). 

 

Pentti Mäkilä, ett år kvarstår av mandatperioden (2018-2019). 

Albin Ripskog, ett år kvarstår av mandatperioden (2018-2019). 

Elsie Mantefors, ett år kvarstår av mandatperioden (2018-2019). 

 

§ 12 Val av revisorer jämte suppleant 

Holger Larsson omvaldes som ordinarie revisor på ett år. 

Lisbet Olsson omvaldes som ordinarie revisor på ett år. 

Ingrid Harrström omvaldes som suppleant på ett år. 

 

§ 13 Val av honungsbedömningskommitté 

Till sammankallande i kommittén omvaldes Roland Pettersson på ett år. 

Frank der Stelt, nyvaldes på två år (2019-2020). 

Annica Åkerblom nyvaldes på två år (2019-2020). 

Karolina Ohlsson, ett år kvarstår av mandatperioden (2018-2019). 

Bo Bergström, ett år kvarstår av mandatperioden (2018-2019). 

 

§ 14 Val av ansvariga för biredskapsförsäljningen 

Sivar Karlsson omvaldes på ett år. 

 

§ 15 Val av depåföreståndare 

Sivar Karlsson omvaldes på ett år. 

Birgitta Karlsson omvaldes på ett år. 

 

§ 16 Val av ansvariga för bigårdens skötsel och för bigårdens yttre skötsel 

Som ansvarig för bigårdens skötsel omvaldes på ett år Pentti Mäkilä, (bisamhällen m.m.). 

Sivert Olsson och Benamin Kumalic omvaldes på ett år till bigårdens yttre skötsel, 

(gräsklippning m.m.). 

 

§ 17 Val av 4 ombud samt suppleanter till Länsförbundsmötet 

Till distriktets årsmöte på ett år valdes följande personer: Sivar Karlsson, Björn Lundgren, 

Magnus Nillrot och Albin Ripskog valdes som ordinarie ombud och Gösta Karlsson, Sivert 

Olsson och Roland Pettersson valdes som ersättare till Länsförbundsmötet. 
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§ 18 Val av valberedning 

Till valberedning på ett år valdes Sivert Olsson (sammankallande), Gösta Karlsson och 

Birgitta Karlsson. 

 

§ 19 Nästa års verksamhet 

* Sivar och Anders informerade om föreningens 100-års jubileumsfirande under 2019. Vi 

kommer att fira detta tillsammans med Norrköpings BF under hösten 2019. Man kommer 

också att planera in andra aktiviteter under året både i föreningsbigården och i Söderköping. 

Förslag på aktiviteter från medlemmarna tas tacksamt emot av styrelsen. Kostnader för 

firandet diskuterades av årsmötet och årsmötet beslutade att styrelsen får ansvaret för att 

planera och för att genomföra 100-års firande. 

 

* Nybörjarutbildning kommer att anordnas under 2019 på måndagseftermiddagar som 

tidigare år. 

 

* Mötet beslutade att 10 talet foderlådor kan köpas till bigården för att underlätta arbetet 

med vinterfodringen i fortsättningen. 

 

* Pentti gav information om VSH projektets aktiviteter under 2018 och vad som kommer 

att göras under nästa år. Ett 50 tal Mini-Plus kupor/samhällen kommer att sättas upp i hans 

testbigård under kommande år. Detta avelsarbete kommer att ta mycket av hans tid under 

de närmaste åren och detta innebär att parningskuporna i Hannäs bigård inte längre kommer 

att användas av honom för parning av drottningar. Däremot kan andra medlemmar i 

föreningen använda dessa för drottningodling. Drottningar som tas fram i VSH-projektet 

tillhör projektet och kan därmed inte användas för att lottas ut t.ex. vid sommarmötet. 

Framtagning av vinstdrottningar bör ske på något annat sätt i fortsättningen. 

 

  

§ 20 Övriga frågor 

Elsie undrade om det finns intresse bland våra medlemmar för ett gemensamt inköp av en 

vaxgjutare. Elsie tar emot i så fall intresseanmälningar för detta. 

 

 

§ 21 Mötets avslutning 

Mötesordförande Maud Filipsson tackade deltagarna för visat intresse samt för förtroendet  

att åter fått hålla i ordförandeklubban och förklarade mötet avslutat. 

 

Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på risgrynsgröt med skinksmörgås och därefter kaffe och 

kaka. Också de många och fina vinsterna i lottades ut bland deltagarna. 

 

 

 

 ..............................................……… ..............................................………. 

 Pentti Mäkilä, sekreterare för mötet Maud Filipsson, mötesordförande 

 

 

  

 .............................................……….. .............................................……….. 

 Lis-Beth Emilsson, justeringsman Yehuda Scherl, justeringsman 


