
 

Årsmöte 2016-11-20 

Närvarande: 10 medlemmar 

 

§1 Föreningens ordförande Mattias Häggkvist förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötesfunktionärer: 

     Mattias Häggkvist valdes till ordförande för mötet.   

     Margareta Johansson valdes till sekreterare för mötet. 

     Bert-Erik Andersson och Agne Johansson utsågs att justera årsmötesprotokollet. 

§3 Den upprättade dagordningen godkändes.  

§4 Kallelse till årsmötet har skett via hemsida och mailutskick. Godkändes 

     av mötet 

§5 Styrelsens redogörelse för det gångna året. 

 Mattias föredrog verksamhetsberättelsen. 

 Kassör Bert-Erik Andersson redogjorde för föreningens ekonomi. 

 Revisionsberättelse saknas, men kassörens redovisning gjorde att 

revisorn kunde godkänna de få transaktioner som gjorts.  

§6 Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för året som gått. 

§7 Behandling av skrivelser från förbundet: Mattias har vidarebefordrat skrivelse från 

    förbundet till kommunens parkavdelning om vikten av mångfald av växter och 

    blommor i stadens parker och grönområden för att gynna bina.   

§8 Behandling av motioner och styrelseförslag:  

     Styrelsen lämnade förslag på nya regler för nyttjande av föreningsbigården, vilka  

     godkändes av mötet.  

     En medlem har föreslagit att Bodens biodlarförening bildar en grupp på facebook.    

     Mötet beslöt att Margareta Johansson ansvarar för detta. Medadministratör Bert- 

     Erik Andersson.  

§9 Styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året: 

 Nybörjarkurs under våren. Även kortkurser – ev vaxhantering, drottningodling. 

 Bigårdsträff i slutet av maj eller i början av juni. 

 Ramtvättardag i slutet av juli. 



 Deltagande i skördefest och miljödagar i augusti, ev i föreningens egen regi 

med försäljning av deltagande medlemmars egen honung. 

 Styrelsen gavs uppdraget att besluta om kommande års budget. 

 Medlemsavgift till föreningen beslöts vara 50 kr för fullbetalande medlem och 

25 kr för familjemedlem. Ingen avgift för juniormedlem.    

§10 Mattias Häggkvist valdes till ordförande för 1 år. 

§11 Agne Johansson valdes till styrelseledamot för 2 år. 

      Omval av Margareta Johansson och Carl-Göran Olofsson, båda för 2 år. 

§12 Erik Brännström och Lars Isaksson valdes till revisorer för 1 år.  

§13 Marie Claesson valdes att utgöra valberedning för 1 år.   

§14 Mötet beslöt att Berit och Bert-Erik Andersson ska vara ombud vid distriktets  

      årsmöte 11 februari i Luleå. Ersättare Margareta och Agne Johansson.  

§15 Övrigt.  

       Berit informerade om innehållet i biodlardagen 12 november i Luleå och även  

       från distriktsmötet samma dag.  

       Mattias väckte frågan om någon form av aktivitet på COOP med anledning av 

       deras engagemang för bin som livsviktiga pollinerare och möjligheten för COOP- 

       medlemmar att växla in poäng till inköp av bikupor med bisamhällen.  

       Förfrågan ska göras bland medlemmarna om det finns honung till försäljning för 

       en eventuell aktivitet med tillsammans med COOP.     

       Margareta informerade om transpondern som finns monterad i föreningsbigården 

       för att samla in temperaturdata som underlag för forskning i regi av Bikalendern  

       och Svenska fenologinätverket.  

               

§16 Årsmötet avslutades. 

 

 

 

Margareta J    Mattias Häggkvist 

Sekreterare    Ordförande 

        

 

 

 

 

Agne Johansson   Bert-Erik Andersson 

Justerare    Justerare 


