
 

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte  

Söndagen den 10 februari 2014  

Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad 

Närvarande: 68 medlemmar 

§ 1 

Mötets öppnande och 

fastställande av 

dagordningen 

 

Ordföranden Karin Persson hälsar alla varmt 

välkomna och förklarar årsmötet öppnat.  

Dagordningen fastställs. 

 

§ 2 

Godkännande av 

kallelsen 

Kallelsen som har gått ut till alla ombud i respektive 

lokalförening via mejl eller post, godkänns. 

. 

 

§ 3 

Upprop av ombud 

 

Ombuden ropas upp och röstlängden fastställs. 

§ 4 

Icke ombuds yttrande 

och förslagsrätt 

 

Årsmötet beslutar att icke ombud har yttrande- och 

förslagsrätt, men ej beslutsrätt. 

§ 5 

Val av ordförande och 

sekreterare 

 

Till ordförande för mötet väljs: Ulf Björnsson, 

Växjö och till sekreterare väljs: Helena Fransson, 

Hästriket. 

§ 6 

Val av 2 justerare 

 

Till justerare att jämte ordförande justera dagens 

protokoll väljs: Valter Sandberg och Kennerth 

Karlsson, Hästriket. 

 

§ 7 

Verksamhetsberättelse 

2013 

 

Verksamhetsberättelsen, som hade skickats ut med 

kallelsen, föredras av Karin i form av ett bildspel 

från de aktiviteter/kurser som varit under året. 

Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till 

handlingarna. 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1


 

§ 8 

Kassaberättelse 

 

Monica Aspegren föredrar årsredovisningen över 

ekonomin samt balansräkningen för 2013. Det 

noteras att räkningen från förra årets årsmöte inte 

har kommit in under 2013, den kommer således att 

belasta 2014.  

Årets resultat blev -10 783: - och tillgångarna vid 

årsskiftet var 61 497: -. 

 

§ 9 

Fastställande av 

resultat- och 

balansräkning 

 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 

§ 10 

Revisionsberättelsen 

 

Revisionsberättelsen läses upp av Roland Petersson. 

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

§ 11 

Ansvarsfrihet för 

styrelsen 

 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

§ 12 

Kostnadsersättningar 

och arvoden 

 

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. 

 

§ 13 

Motioner och 

styrelseförslag 

 

Inga motioner har kommit in. 

§ 14 

Val av 

styrelseledamöter 

 

Enligt valberedningens förslag omval på Karin 

Persson, Ljungby, till ordförande för 1 år. 

- Till styrelseledamöter för 2 år, omval på 

Bertil Johansson, Växjö och John Sollenberg, 

Agunnaryd samt nyval på Leif Olofsson, 

Älmhult. 

- Kvarstående ledamöter är Monika Aspegren, 

Uppvidinge, Helena Fransson, Hästriket samt 

Hardy Fransson, Växjö. 



- Till styrelsesuppleanter för 1 år väljs Ulf 

Fransson, Växjö och Sten-Åke Bergstrand, 

Vislanda. 

Torbjörn Eriksson, Ljungby, riktar en uppmaning 

till valberedningen och årsmötet att eftersträva en 

bättre geografisk spridning från lokalföreningarna 

vid kommande val till länsförbundsstyrelsen. 

 

§ 15 

Val av revisorer och 

suppleanter 

 

-  Till revisorer för 2014 omval på Roland 

Petersson och Lennart Olandersson, Växjö. 

- Till revisorssuppleanter väljs Per-Erik 

Bengtsson, Alvesta/Moheda och Gusten 

Johansson, Vislanda. 

 

§ 16 

Utse ombud till RFM 

4-5 april 

 

- Som ombud till SBR:s riksförbundsmöte väljs 

Karin Persson, Ljungby och John Sollenberg, 

Agunnaryd. 

- Till ersättare väljs Hardy Fransson, Växjö och 

Leif Olofsson, Älmhult. 

 

§ 17 

Utse valberedning 

 

Till valberedning omval på Göran Wass, Växjö och 

Lennart Carlsson, Hästriket samt nyval på Uno 

Andersson, Ljungby och Thomas Karlsson, 

Hästriket. 

Göran Wass utses till sammankallande. 

 

§ 18 

Verksamhetsplan 2014 

 

Karin gick igenom planen för 2014. Utbildningar 

varvas med etablerade aktiviteter såsom årets resa, 

som kommer att gå till Visingsö, samt tävlingen 

Kronobergs bästa honung i samarbete med äpplets- 

och honungens dag på Kurrebo. Den 15/3 är det 

vårupptakt i Grimslöv.  

En fråga ställdes om hur det går med 

samarbetsprojektet med naturbruksgymnasiet i 

Ingelstad. Karin svarar att projektet ligger på is, 

beroende på att det inte går att finansiera planerade 

satsningar. 

Monika Aspegren går igenom budgeten för 2014. 

Det budgeteras för ett minusresultat omkring 

14 900: -, vilket ledde till diskussion. Det framförs 

ett förslag på att ta ut avgifter vid kurser. 

Diskussionen landar i en uppmaning till styrelsen att 

verka för en fortsatt finansiering via det nationella 



landsbygdsprogrammet i första hand samt att till 

nästa år diskutera och eventuellt överväga en avgift 

för de kurser som ordnas i egen regi. 

 

§ 19 

Årsavgift 

länsförbundet 

 

Årsavgiften förblir 30: - 2015. 

Årsmötet beslutar om oförändrad avgift till 

länsförbundet, 30: -. 

Styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte titta på 

behovet av en eventuell höjning av årsavgiften som 

ett alternativ till en avgiftsfinansiering av 

kursverksamheten m.m. 

 

§ 20 

Rapporter 

 

Karin informerade om rutinerna för åtkomst av det 

nya medlemsregistret inom SBR. En person i varje 

lokalförening kommer att kunna uppdatera 

föreningens listor, vilket bör kunna medföra att de 

hålls mer aktuella. 

 

§ 21 

Prisutdelning 

 

Uno Andersson avtackades med en blomma och 

kort för sitt engagerade arbete i styrelsen. Ett stort 

tack riktas även till Curt Eklund, som inte var 

närvarande idag.  

Yngve Magnusson, avgående som sammankallande 

i valberedningen, avtackas med en kram och stor 

applåd. Ett stort tack riktas även till Yvonne 

Wilhelmsson som inte närvarade idag. 

 

§ 22 

Övriga frågor 

 

Karin framförde ett förslag från Bernt Sjödahl, som 

ej var närvarande, att via hemsidan kunna se vilka i 

respektive lokalförening som har honung att sälja. 

Styrelsen arbetar vidare med detta förslag. 

 

§ 23 

Avslutning 

Ulf tackar styrelsen för ett gott arbete under det 

gångna året samt medlemmarna för ett engagerat 

deltagande på årsmötet och förklarar mötet avslutat. 

 

Ulf Björnsson, ordförande 

 

 

Valter Sandberg, justerare  Kennerth Karlsson, justerare 


