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Ordförande Kathrine Jensen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
Den föreslagna dagordningen godkändes
Val av mötesfunktionärer:a
a/ Till ordförande valdes Kathrine Jensen
b/ Till sekreterare valdes Birgitta Bergstrand
c/ Att justera dagens protokoll valdes Kent-Erik Nyblom och Lennart Nygren
Kallelse till årsmötet godkändes
Styrelsens redogörelse för året:
al Den utdelade och upplästa verksamhetsberättelsen godkändes
bi Kassör Olle Bergstrand redogjorde för föreningens ekonomi
c/ Revisorema har gått igenom räkenskapema. De konstaterade att mycket god ordning
råder i den ekonomiska redovisningen. Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna
föresiog ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
a/ Skrivelse från förbundet har kommit gäilande grönytor
b/ Ingen skrivelse fran distriktet
c/ Motion har låimnats in av Kristoffer Hillebrandt. Mötet beslutade att skicka den vidare
till distriktsståmman i februari nästa år
Verksamhet 2016:
al Vi fortsäner med torsdagsträffarna som i fu.
b/ Medlemsvärvning: Här föreslogs egen facebooksida (men då måste någon ansvara för
den), sätta upp info på anslagstavlor
c/ Utåtriktade aktiviteter: Kurs i biodling för nybörjare planeras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan vt20L7 - Temakvällar de torsdagar vi är i
föreningsbigården. Som förslag på tema nämndes Drot[ningodling, studiebesök hos andra
biodlare t.ex Egon Andersson Råda säteri, Jacobssons Skogshonung. Bo Persson åtog sig
att ta kontakt med båda dessa
d/ Föreningens lokala avgift är 60 kr för 2018
el Förslag till budget för 20L7 redovisades av Olle Bergstrand och godkändes av möret
f/ Styrelsen föreslår fasta veckor för den rullande skötseln av bigården och lägger förslag
till vårmötet2017
g/ Inga öppna styrelsemöten 20L7. Minnesanteckningar kommer att finnas rillgängliga för
alla att läsa
h/ Lokalfrågan är fortfarande aktuell eftersom nuvarande lösning inte är hållbar i längden.
Vi uppmanas att ha ögonen öppna

Till ordförande på ett år valdes Helena Geskeby
Omval av Kent-Erik Nyblom, Birgitta Bergstrand, Olle Bergstrand till styrelsen på wå år,
Ett år kvar har Kathrine Jensen, Leif Olausson och Göran Gunverth

Val av kommitteer: Till kommitden 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
Till valberedningen valdes Marita Lennartsson och Thomas Habacke. Marita lir
sammankallande.
Till ombud för Lånsförbundets årsmöte valdes Helena Geskeby och Kristoffer Hillebrandt.
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Som ersättare Andreas Andersson och Marita Lennartsson

Inga öwiga valåirenden

Öwiga frågor:
a/ Förslag till föreningspolicy 161 f61säljning av lin redovisades av Kathrine Jensen'

Förslaget ösXuteraae! åcf, gäatogs eftei t*ät* förändring' Kommer att läggas ut på

hemsidan
b/ Helena önskar aktuell medlemsförteckning'

c/ Föreningel fru, tirr*rrioit på material. Styåken inventerar och mejlar ut bilder och

tJ?h* 
anmiilt intresse att delta i samverkansproje}t "Lokalt ledd landsbygdsuweckling"

i Härryda kommun
Kathrine Jensen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
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Vid protokollet: Justeras:

Kent-Erik NYblom
Birgitta Bergstrand

Lennart NYgren


