
 

Årsmöte 2017-11-19 

Närvarande: 9 medlemmar 

§1 Föreningens ordförande Mattias Häggkvist förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av mötesfunktionärer: 

     Maud Jakobson valdes till ordförande för mötet.   

     Margareta Johansson valdes till sekreterare för mötet. 

     Stefan Andersson och Vita Almqvist utsågs att justera årsmötesprotokollet. 

§3 Den upprättade dagordningen godkändes.  

§4 Kallelse till årsmötet har skett i god tid via hemsida, Facebooksida, sms och  

     mailutskick. Godkändes av mötet. 

§5 Styrelsens redogörelse för det gångna året. 

 Verksamhetsberättelsen gicks igenom. 

 Kassör Bert-Erik Andersson redogjorde för föreningens ekonomi. 

 Revisionsberättelse saknas, men revisors godkännande via signering i 

kassaboken gjorde att mötet kunde godkänna de få transaktioner som 

gjorts. Styrelsen fick uppdraget att via revisorerna redovisa en korrekt 

revisionsberättelse så att formalia uppfylls. 

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

§7 Behandling av skrivelser från förbundet eller distriktet saknas.  

§8 Behandling av motioner och styrelseförslag: Fjolårets medlemsförslag 

     att Bodens biodlarförening bildar en grupp på Facebook har uppfyllts.     

§9 Beslut om föreningens andel av medlemsavgiften för 2019:  

     50 kr per fullbetalande medlem, 25 kr för familjemedlem. 

§10 Mattias Häggkvist valdes till ordförande för 1 år. 

§11 Algot Heikki valdes till styrelseledamot för 2 år. 

      Omval av Berit Andersson och Bert-Erik Andersson, båda för 2 år. 

§12 Stefan Andersson och Maud Jakobson valdes till revisorer för 1 år.  

§13 Styrelsen fick i uppdrag att utse valberedning senast vid bigårdsträffen i juni.  

 

 



§14 Mötet beslöt att Margareta och Agne Johansson ska vara ombud vid distriktets  

      årsmöte i februari i Boden. Osäkert om vi har vi rätt till ytterligare ett ombud.  

      Utses i så fall senare. Alla medlemmar har rätt att delta, men utsedda ombud har  

      rösträtt på distriktsmötet. 

§15 Övriga frågor  

       Berit informerade om SBR:s informationsbrev. BL a kommer ett nytt medlems- 

       system att tas i bruk som ersätter Membit, omarbetning av styrdokument pågår. 

       Distriktets årsmöte hålls i Boden i februari 2018. Bodenföreningen ansvarar för 

       det praktiska arrangemanget. Planering inför detta startar så snart vi  

       fått datum. Lokal, kringarrangemang, öppningstalare etc. Lotteri kommer att 

       hållas. Medlemmarna uppmanas att tigga ihop priser.   

       Medborgarskolan har erbjudit oss lokaler mot att vi bedriver någon form av 

       kursverksamhet i deras regi. Margareta och Agne utsågs att kontakta deras      

       representant för att titta på lokalerna och diskutera ev. samarbete.  

       Calle informerade om Varroaläget i länet och vad som händer under 2018. 

               

§16 Årsmötet avslutades. 

 

 

 

       Margareta Johansson  Maud Jakobson 

       Sekreterare   Mötesordförande 

        

 

 

 

 

      Stefan Andersson   Vita Almqvist 

      Justerare   Justerare 

 

 


