
Protokoll ftrt vid Rävlandaortens Biodlarefiirenings årsmöte den 2015-11-15.

Niirvarande medlemmar: 17 st.

$ 1. I frånvaro av ordftirande Mona Jonsson hälsade vice ordftirande Kent-Erik
Nyblom alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

$ 2. Den ftireslagna dagordningen godkändes med tillägg attpä övriga frågor ta upp
val av hedersmedlem.

$ 3. Val av mötesfunktionåirer:
a) Till ordfiirande valdes Kent-Erik Nyblom.
b) Till sekreterare valdes Marita Lennartsson.
c) Att justera dagens protokoll valdes Birgitta Bergstrand och Andreas

Andersson.

$ 4. Kallelsen till årsmötet godkrindes.

$ 5. Styrelsens redogörelse for året:
a) Den utdelade och upplästa verksamhetsberåittelsen godkåindes.

b) Kassör Olle Bergstrand redovisade ftireningens ekonomi.
c) Revisorema har gått igenom räkenskaperna. De konstaterade att mycket god

ordning råder i den ekonomiska redovisningen. Revisionsberättelsen lästes
upp och revisorerna ftireslog ansvarsfrihet for styrelsen.

$ 6. Mötet gick på revisorernas uttalande och beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir det
gångna året.

$ 7. Det ftirelåg inga skrivelser från vare sig ftirbundet eller distriktet. Inga motioner
har ltimnats in.

$ 8. Verksamhet20l6:
- Utbildning i biodling för nybörjare planeras i samarbete med Vuxenskolan.
- Checklista på arbetsuppgifter på torsdagsträffarna, med utgangspunkt från

årets verksamhet, arbetas fram. Andreas Andersson iir ansvarig.
Informationen läggs ut på hemsidan.

- Olle Bergstrand redovisade 2016 års ftirslag till budget. Den godkåindes av
mötet.

- Föreningens lokala medlemsavgift är 60,- ftir 2A17.

$ 9. Till ordftrande ftir ett år omvaldes Mona Jonsson.

$ 10. Omval av Leif Olausson och val av Kathrine Jensen som ledamöter på två ar.
Efter stadgeåindringar inom SBR ska styrelsen endast ha ordinarie ledamöter.
Birgitta Bergstrand och Göran Gunverth väljs in som ordinarie ledamöter på
på ett respektive två år.



$ 11. Val av kommittder: Till kommittdn ftir honungsbedömning omvaldes Leif
Olausson, Uno Karlsson, Dan van Ginhoven och Kent-Erik Nyblom. Leif
Olausson iir sammankallande.

$ 12. Till revisorer omvaldes Uno Carlsson och Bengt Mattson på ett år.

$ 13. som ersättare till revisorerna omvaldes Birgit zabelpå ett år.

$ 14. Till valberedningen omvaldes Helena Gäskeby och Thomas Habacke på ett år
Helena Gäskeby ?ir sammankallande.

$ 15. Till ombud vid Lrinsftirbundets fusmöte valdes Marita Lennartsson och Bo
Persson. Som ersättare valdes Kathrine Jensen.

$ 16. I samband med 2015 års upplaga av Bibladet meddelade Arnold Andreasson att
han låimnar uppdraget som redaktör fiir Bibladet. Årsmötet beslutade att upphöra
med utgivning av Bibladet. Medlemsregister ska bifogas kallelsen till varmbtet.

$ 17. Föreningens hemsida ska vidareutvecklas med ttjälp av Patrik Norman.

$ 18. Årsmötet stiillde sig positivt till att anmäla Uno Carlsson till SBR som
hedersmedlem. Marita Lennartsson tar reda på vilket sätt och vilka regler som
gäller vid utn?imning av hedersmedlem.

$ 19. Den29 november samlas intresserade medlemmar hemma hos Andreas
Andersson och Kathrine Jensen ftir rengöring av ramar och vaxsmältning. Mer
information på hemsidan.

$ 20. Kent-Erik Nyblom tackade ftir visat intresse och förklarade mötet avslutat.


