Protokoll fört vid Rävlandaortens Biodlareförenings årsmöte 2017-11-19
Närvarande medlemmar: 13 st.
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Ordförande Helena Gäskeby hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
Den föreslagna dagordningen godkändes
Val av mötesfunktionärer:
a/ Till ordförande valdes Helena Gäskeby
b/ Till sekreterare valdes Birgitta Bergstrand
c/ Att justera dagens protokoll valdes Linnea Rosdahl och Kent Zachrisson
Kallelse till årsmötet godkändes
Styrelsens redogörelse för året:
a/ Den utdelade och upplästa verksamhetsberättelsen godkändes
b/ Kassör Olle Bergstrand redogjorde för föreningens ekonomi
c/ Revisorerna har gått igenom räkenskaperna. De konstaterade att mycket god ordning
råder i den ekonomiska redovisningen. Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
a/ Ingen skrivelse från distriktet.
b/ Helena redogjorde för information om en nystartad Bipod som hon fått, där man också
önskar att vi svarar på enkät efter att ha lyssnat på ett avsnitt av Poden. Bengt Mattsson
åtog sig att både lyssna och fylla i enkät.
Kommande verksamhetsår:
a/ Vi startar med vårmöte 26 april. Torsdagsträffar varje vecka vid kuporna och
månadsmöten i föreningsgården fr.o.m. maj t.o.m. september. Månadsmötena läggs upp så
att vi varje gång har ett tema. Det kan t.ex handla om materialvård, lagar och förordningar,
sjukdomar, vad som för tillfället är aktuellt på säsongen. Avslutar med årsmöte 22
november.
b/ Medlemsvärvning: Försöka ha tydliga teman på våra månadsmöten.
I och med vårt deltagande i Rävlanda trädgårdsprojekt kommer vi troligtvis att bli mer
synliga utåt. Vi kan ha en frågespalt på hemsidan.
c/ Vi tyckte att det trots allt vore bra om man kan vara stödmedlem utan att behöva vara
med i SBR eller ha familjemedlem som är det. Erbjudandet kommer att gå med ut i
kallelse till vårmötet.
d/ Det blir ingen nybörjarkurs vt 2018 i Bollebygd.
e/ Vi beslutar att föreningens lokala medlemsavgift ligger kvar på 60 kr även 2019.
f/ Förslag till budget för 2018 redovisades av Olle Bergstrand och godkändes av mötet.
Förslaget innebär bl.a att det görs inköp av nya kupor. Linnea, Kenta och Olle bestämmer
vad som ska köpas in.
g/ Vi gör schema för den rullande skötseln av bigården, efter att alla som har möjlighet
anmält intresse. Uppmaning kommer på hemsidan.
h/ Helena är vår kontaktperson för projektet Rävlanda Trädgård. Troligen kommer vi att
delta på deras temadagar och även på andra sätt bidra med information angående bin och
biodling.
Till ordförande på ett år omvaldes Helena Gäskeby
Omval av Leif Olausson till styrelsen på två år. Ett år kvar har Kent-Erik Nyblom, Birgitta
Bergstrand, Olle Bergstrand.
Val av kommittéer: Till kommittén för honungsbedömning omvaldes Leif Olausson, Uno
Carlsson, Dan van Ginhoven och Kent-Erik Nyblom. Leif Olausson är sammankallande
Till revisorer omvaldes Uno Carlsson och Bengt Mattsson. Ersättare Lennart Nygren
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Till valberedningen valdes Marita Lennartsson med Thomas Habacke som ersättare.
Till ombud för Länsförbundets årsmöte valdes Helena Gäskeby och Kent-Erik Nyblom.
Som ersättare Marita Lennartsson och Kristoffer Hillebrandt.
Inga övriga valärenden
Inga övriga frågor:
Helena Gäskeby tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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