Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte
Söndagen den 8 februari 2015
Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad
Närvarande: 60 medlemmar
§1
Mötets öppnande och
fastställande av
dagordningen

Ordföranden Karin Persson hälsade alla varmt
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
I dagordningen gjordes två ändringar på grund av
ändringar i de nya stadgarna för SBR. Frågan om
kostnadsersättning till ombuden lades till som en
särskild punkt, § 12a. Till styrelsen ska enbart väljas
ordinarie ledamöter, ej suppleanter, § 14.
Dagordningen fastställdes med gjorda
kompletteringar.

§2
Godkännande av
kallelsen

Kallelsen som har gått ut till alla ombud i respektive
lokalförening via mejl eller post, godkändes.

§3
Fastställande av
röstlängd.

Ombuden ropades upp och röstlängden fastställdes.

§4
Icke ombuds yttrande
och förslagsrätt

Årsmötet beslutade att icke ombud har yttrande- och
förslagsrätt.

§5
Val av ordförande och Till ordförande för mötet valdes Ulf Björnsson,
Växjö och till sekreterare valdes Helena Fransson,
sekreterare
Hästriket.

§6
Val av 2 justerare

Till justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll valdes: Ulf Pettersson, samt Hardy
Fransson, Växjö.

§7
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen, som hade skickats ut med
kallelsen, föredrogs av Karin i form av ett bildspel
2014
från de aktiviteter/kurser som varit under året.
Verksamhetsberättelsen kunde därefter med
godkännande läggas till handlingarna.
§8
Kassaberättelse

§9
Fastställande av
resultat- och
balansräkning
§ 10
Revisionsberättelsen

§ 11
Ansvarsfrihet för
styrelsen
§ 12
Kostnadsersättningar
och arvoden

Monica Aspegren föredrog årsredovisningen över
ekonomin samt balansräkningen för 2014.
Årets resultat blev – 14 390,76: -. Tillgångarna vid
årsskiftet var 83 749,24: -.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

Roland Petersson föredrog revisionsberättelsen
Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.

Årsmötet beslutar att arvoden och
kostnadsersättningar till styrelsen förblir
oförändrade, 6 000: - att fördela inom styrelsen.
Traktamenten utgår som tidigare med 75: /deltagare/sammanträde och milersättning med

18,50: -/mil.
§ 12a
Ersättningar för
ombud

§ 13
Motioner och
styrelseförslag

Enligt SBR:s nya stadgar ska frågan om
kostnadsersättning till ombuden behandlas vid
årsmötet. Karin frågade årsmötet om det betalas ut
några ersättningar idag till ombuden. Ingen
lokalförening betalar ut ersättning.
Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan för
diskussion till ordförandekonferensen i höst.

Inga motioner hade kommit in.
I SBR:s nya stadgar står det att varje lokalförening
har rätt att skicka 1 ombud/20 medlemmar till
distriktets årsmöte. Efter förslag från styrelsen
beslutade årsmötet att Kronobergs läns
biodlareförbund fortsätter som tidigare, dvs att
lokalföreningarna ska ha rätt att skicka 1 ombud/10
medlemmar..

§ 14
Val av
styrelseledamöter

Enligt SBR:s nya stadgar ska det till styrelsen
endast väljas ordinarie ledamöter, inga suppleanter.
Valberedningens förslag till årsmötet var därför att
suppleanter blir ordinarie, alltså ordförande + 8
styrelseledamöter
Årsmötet biföll förslaget.
– Enligt valberedningens förslag omvaldes Karin
Persson, Ljungby, till ordförande för 1 år.
– Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Monika
R Aspegren, Åseda, Helena Fransson, Tingsryd,
Ulf Fransson, Växjö samt nyvaldes Sten-Åke
Bergstrand, Vislanda. Till styrelseledamot för 1 år
valdes Michael Johansson.
– Kvarstående ledamöter i styrelsen: John
Sollenberg, Agunnaryd, Bertil Johansson, Braås

samt Leif Olofsson, Älmhult.
§ 15
Val av revisorer och
suppleanter

§ 16
Utse ombud till RFM
18-19 april 2015

§ 17
Utse valberedning

Revisorerna: Omval på Roland Petersson, Växjö
och Lennart Olandersson, Kalvsvik.
Till revisorssuppleanter valdes Per-Erik Bengtsson,
Alvesta/Moheda och Gusten Johansson, Kalsvik.

Till ombud valdes Karin Persson samt Monika R
Aspegren
Till ersättare valdes Ulf Fransson och Sten-Åke
Bergstrand.

Omval på: Göran Wass, Växjö, sammankallande
Lennart Carlsson, Urshult
Thomas Karlsson, Älmeboda
Nyval på: Thorbjörn Eriksson, Agunnaryd

§ 18
Verksamhetsplan 2015 Karin gick igenom planeringen för 2015. Fortsatt
arbete med att öka medlemsantalet i länet.
14 mars blir det vårupptakt. Trybom kommer att
berätta om genetik. Troligtvis kommer också Martin
Nerman att föreläsa.
Resan blir den 30 maj. Leif berättade om planerna
så här långt. Högsby biodlare kommer att besökas,
liksom Anders Visping som har lovat att ta emot
oss. Pris 600-650: - inkl. fm. fika, lunch och em.
fika. Årsmötet tyckte det lät intressant, så
planeringen fortsätter.
Monika gick igenom budgeten för 2015.
En fråga dök upp gällande ordförandekonferensen,
om vi inte skulle kunna få pengar från SV till den.
Årsmötet godkände budgeten, med uppmaningen

till styrelsen att på sikt arbeta för att få bort
minusresultatet.
§ 19
Årsavgift
länsförbundet

§ 20
Rapporter

§ 21
Prisutdelning

Karin lade fram styrelsens förslag till årsmötet
angående årsavgiften till länsförbundet. Förslaget
innebär en höjning från 30: - till 40: - för 2016.
Årsmötet biföll förslaget.

Karin informerade om planerat deltagande i mässan
Mat 2015, 10-12 september, i Växjö. Växjö är
mathuvudstad 2015.

Hardy Fransson avtackades med en blomma för sitt
engagerade arbete i styrelsen av Monika R
Aspegren och Leif Olofsson.
Karin hade bjudit in Sofia Bellin, Alvesta/Moheda,
till årsmötet. Hon är nämligen medlem nr 500. Hon
kunde dock inte närvara, men Karin skickade med
10 st. biramar hem till henne.
Vinnaren i Kronobergs medlemsvärvningskampanj
2014 blev Agunnaryds bf. De fick en ny medlem
förra året, en ökning på 33,3 %. John Sollenberg
från Agunnaryd fick mottaga diplomet.

§ 22
Övriga frågor

§ 23
Avslutning

Karin informerade om utbildningskupan ”att bli
med bin”.

Ulf tackar styrelsen för ett gott arbete under det
gångna året samt medlemmarna för ett engagerat
deltagande på årsmötet och förklarade därmed mötet

avslutat.

Ulf Björnsson, ordförande

Helena Fransson, sekreterare

Ulf Pettersson, justerare

Hardy Fransson, justerare

