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Kronobergs läns biodla reförbu nd
Årsmöte 2OL8-O2-04

På Ingelstads naturbruksgymnasium, lngelstad

§r
Mötets öppnande och
fastställande av
dagordning

Leif Olofsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
Dagordningen fastställdes av årsmötet.

§z
Godkännande av
kallelsen

Kallelsen har i god tid skickats ut

till ombuden.

Årsmötet godkände kallelsen.

§3
Fastställande av
röstlängd

Röstlängden fastställdes.

§+
lcke ombuds yttrande
och förslagsrätt

Årsmötet beslutade att icke ombud
förslagsrätt.

har,

yttrande samt

§s
Va! av ordförande

samt sekreterare för

Till mötesordförande valdes: Ulf Björnsson, Växjö
Ti ll mötessekretera re : Helen a Fra nsson, Tingsryd

årsmötet

§6
Val av 2 justerare
tillika rösträknare

Till justerare, och rösträknare, att jämte ordförande justera
dagens protokoll valdes: Eva Larsson Ringqvist, Kalsvik och Ulf

Pettersson, Hovma ntorp.

§z
Verksam hetsberättelse

för 2OL7

Ulf gick igenom verksamhetsberättelsen i stora drag. Vilken
sedan kunde läggas till handlingarna.

§8
Kassaberättelse

John Sollenberg och Yvonne Wilhelmsson redogjorde för

distriktets ekonomi.
Kassaberättelsen godkändes av årsmötet.
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§g
Revisorernas
berättelse

nd Petersson framförd e revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
2017.
Rola

§10
Fastställande av
resultat- och
balansräkning

§11
Ansvarsfrihet för
styrelsen

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2077.

§12
Kostnadsersättningar
och arvoden till
styrelsen

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

§13
Ersättningar för
ombud

Årsmötet beslutade att det är upp till varje förening att betala ut
reseersättning till ombuden.

§14
Motioner och

lnga motioner eller styrelseförslag.

styrelseförslag

§1s
Val av
styrelseledamöter
2018-2019

Årsmötet beslutade att välja följande enligt valberedningens
förslag. Bertil Johansson och Helena Fransson har avsagt sig sina
uppdrag i styrelsen.
Ordförande Leif Olofsson, Älmhult, omval 1 år.
Styrelseledamöter: Yvonne Wilhelmsson, omval 2 år
Kenneth Svensson, Vislanda, omval 2 år
John Sollenberg, Agunnaryd, omval 2 år
Ann-Katrin Sten, Vislanda, nyval 2 år
Anna-Theresa Nordeman, Växjö, fyllnadsval L år
Björn Strand, Ulf Fransson och lngvar Johansson kvarstår till
2019.

Ann-Katrin och Anna-Theresa gjorde en kort presentation av sig
själva.

§16
Va! av revisorer

Roland Petersson och Lennart Olandersson har båda avsagt sina
uppdrag som revisorer.
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Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande:
Revisorer: Göran Wass, Växjö, 1 år

Peter Möller, Tingsryd, 1 år
Ersättare: Nils Harju, Uppvidinge, 1 år
Per-Erik Bengtsson, Alvesta, omval L år

§u
Utse valberedning

§18
Årsavgift
länsförbundet

Årsmötet beslutade om omval på samtliga i valberedningen.
Torbjörn S Eriksson, Agunnaryd, sammankallande
Lennart Carlsson, Urshult
Thomas Karlsson, Älmeboda
Monika R Aspegren, Åseda

Avgiften är 40: -/medlem. Förslag från valberedningen på
oförändrad avgift.
Årsmötet beviljade detta.

§1e
Valberedningen har
ordet

Torbjörn S Eriksson från valberedningen berättade om deras
Arbete med att hitta nya ledamöter.
De tycker att det är ett problem att det inte finns en tydlig
a rbetsbeskrivn ing.
Tryckte på att lokalföreningarna måste säga vad de vill att
distriktet ska göra. Vad behöver de hjälp med osv. Ulf Björnsson
läste upp vad det står i stadgarna att distriktet ska göra och
jobba med gentemot medlemmarna.
Fler avgångar framöver gör att valberedningen behöver hjälp
med att hitta representanter. Lokalföreningarna måste hjälpa till
att hitta medlemmar som kan väljas.
Tala om för nya medlemmar vad de ska göra om de ställer upp
som styrelseledamöter.
Valberedningen är med på ett styrelsemöte i distriktet under
hösten. Där de talar med ledamöterna enskilt en och en. Om
framtiden med mera.

§20

Leif informerade om SBR:s hemsida, lokalföreningarna kan nu
ansluta sig till deras plattform. Kontakt tas med Anna Ahn6r
angående detta.
Ny dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2019, gällande pUL
personu ppgiftslagen.
Uppmaning att se över om det behövs fler cirkelledarutbildningar.
Ombud till RFM, riksförbundsmötet, ska utses i år även om det
inte är något möte.

Rapporter
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Diplom delades ut till vinnarna av medlemsvärvningskampanjen
2Ot7 i Kronobergs distrikt. I år blev det Älmhults bf som hade
ökat sin förening med 56 %. Göran Johnsson, ordförande, fick
mottaga ett diplom av Leif Olofsson.
Helena Fransson har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen och
avtackades med blommor av Leif Olofsson. Även Bertil
Johansson har avsagt sig sitt styrelseuppdrag, men då han ej var
närvarande så avtackas han senare.

§21
Prisutdelning

§22
Leif berättade om de två resealternativ som styrelsen hade tagit
fram 2Ot7 . Linköping - flygmuseet och besök hos en biodlare
Kristianstad - Besök på en drottningodlingsklubb.

övriga frågor

Handuppräckning gjordes och flest tyckte Kristianstad.
Torbjörn från valberedningen tyckte att styrelsen inte ska lägga
hur mycket energi som helst på detta.
Styrelsen får fundera vidare och återkomma med besked på om
det blir en resa eller inte.

§23
Avslutning

Ulf tackade styrelsen för ett fint arbete och mötesdeltagarna för
ett engagerat möte och avslutade årsmötet.
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Protokollförare: Helena Fiansson
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