Kronobergs läns biodlareförbund
Årsmöte 2017-02-05
På Ingelstads naturbruksgymnasium, Ingelstad
§1
Mötets öppnande och
fastställande av
dagordning
§2
Godkännande av
kallelsen

§3
Fastställande av
röstlängd
§4
Icke ombuds yttrande
och förslagsrätt
§5
Val av ordförande
samt sekreterare för
årsmötet
§6
Val av 2 justerare
tillika rösträknare

Karin Persson, Ljungby, hälsade alla hjärtligt välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
Dagordningen fastställdes av årsmötet.

Kallelsen har i god tid skickats ut till ombuden.
Annons i bitidningen.
Årsmötet godkände kallelsen.

Röstlängden fastställdes.

Årsmötet beviljade valberedningens förslag att icke ombud har
yttrande samt förslagsrätt.

Till mötesordförande valdes: Ulf Björnsson, Växjö
Till mötessekreterare: Helena Fransson, Tingsryd

Till justerare, och rösträknare, att jämte ordförande justera
dagens protokoll valdes: Eva Larsson Ringkvist, Kalsvik och Ulf
Pettersson, Hovmantorp.

§7
Verksamhetsberättelse Karin framförde verksamhetsberättelsen tillsammans med ett
för 2015
bildspel. Vilken sedan kunde läggas till handlingarna.
§8
Kassaberättelse

§9

Monika R Aspegren redogjorde för distriktets ekonomi. Hälften
av tillgångarna består av varulagret, vilket beror på jubileumshäftena som inte har blivit sålda.
Kassaberättelsen godkändes av årsmötet.

Revisorernas
berättelse

§ 10
Fastställande av
resultat- och
balansräkning
§ 11
Ansvarsfrihet för
styrelsen
§ 12
Kostnadsersättningar
och arvoden till
styrelsen
§ 13
Ersättningar för
ombud

§ 14
Motioner och
styrelseförslag

§ 15
Val av
styrelseledamöter
2016-2017

Roland Petersson framförde revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
2016.
Formuleringsändring i berättelsen från vinst till resultat.

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningar 6 000: -,
traktamenten 75: - samt milersättningar 18,50: - förblir
oförändrat.

Kronobergs distrikt betalar inte ut reseersättning i samband
med årsmötet. Det är upp till varje lokalförening att besluta hur
de gör.
Årsmötet biföll förslaget.

Inga motioner.
Valberedningen har skriftligen gått ut till lokalföreningarna om
att hitta intresserade personer som vill sitta i styrelsen. Det har
gjort att de i år fått in 2 namn.
Karin berättade att Kronoberg, Jönköping och Kalmar ska
nominera personer till valberedningen i SBR.
Förslag från Kronoberg och Kalmar att Sture Käll nomineras.

Årsmötet beslutade att välja följande enligt valberedningens
förslag.
Ordförande Leif Olofsson, Älmhult, nyval 1 år.
Styrelseledamöter: Helena Fransson, Tingsryd, omval 2 år
Ulf Fransson, Växjö, omval 2 år
Ingvar Johansson, Urshult, omval 2 år
Björn Strand, Ljungby, nyval 2 år
Kenneth Svensson, Vislanda, fyllnadsval 1 år
John Sollenberg, Agunnaryd, Bertil Johansson, Braås och Yvonne
Wilhelmsson, Uppvidinge, kvarstår till 2018.

§ 16

Val av revisorer

Revisorer: Roland Petersson, Växjö, omval 1 år
Lennart Olandersson, Kalvsvik, omval 1 år
Ersättare: Per-Erik Bengtsson, Alvesta, omval 1 år
Göran Wass, Växjö, nyval.

§ 17
Utse valberedning

§ 18
Verksamhetsplan och
budget 2017

Årsmötet valde följande:
Omval på: Torbjörn S Eriksson, Agunnaryd, sammankallande,
Lennart Carlsson, Urshult, Thomas Karlsson, Älmeboda samt
nyval på Monika R Aspegren.

Karin gick igenom planen för 2017. Arbetet med att få fler
medlemmar fortsätter ute i lokalföreningarna. Vi måste bli
duktiga på att föra ut medlemsnyttan av att bli medlem.
Samarbetet mellan olika distrikt fortsätter. Skåne, Blekinge och
Kronoberg ska ha ett möte under året.
Fortsättningskurs för cirkelledare kommer att ske i mars.
Resan planeras till augusti.
Monika föredrog budgeten.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen samt budgeten för
2017.
Lars-Göran Abrahamsson från SV Växjö berättade om
samarbetet mellan SV och lokalföreningarna och distriktet.

§ 19
Årsavgift
länsförbundet
§ 20
Rapporter

Årsmötet beslutade att årsavgiften blir oförändrad, 40: - till
länsförbundet.

Karin berättade att man får anmäla sig till RFM. Om
föreningarna har en eller flera personer att nominera, som har
varit aktiv en lång tid, måste det göras inom det närmsta. De
nominerade blir bjudna på festen på lördagskvällen under RFM.
Karin uppmanade alla medlemmar att gå in och kolla sina
uppgifter att de stämmer i SBR:s register.

§ 21
Prisutdelning

Diplom delades ut till vinnarna av medlemsvärvningskampanjen
2016 i Kronobergs distrikt. I år blev det Älmhults bf som hade

ökat sin förening med 18, 2 % och Östra Värends bf med 18, 8 %
som fick dela på 1:a platsen.
Karin Persson och Monika R Aspegren har valt att lämna sina
respektive uppdrag i styrelsen. De avtackades med hedersnål
samt blommor.
Göran Wass som också valt att lämna sitt uppdrag i
valberedningen avtackades med blommor.
Michael Johansson, valde att lämna sitt styrelseuppdrag vid
årsmötet 2016, och avtackades idag med en blomma.
§ 22
Övriga frågor

§ 23
Avslutning

Två ombud till RFM i Hässleholm 2017 utsågs av årsmötet. Leif
Olofsson, ordförande är självskriven. Ulf Fransson blev vald som
andra ombud samt Ingvar Johansson som reserv.

Ulf tackade styrelsen för ett fint arbete och mötesdeltagarna för
ett engagerat möte och avslutade årsmötet.

Ordförande: Ulf Björnsson

Protokollförare: Helena Fransson

Justerare: Eva Larsson Ringkvist och Ulf Pettersson

