
Kronobergs läns biodlarförbund

Årsmöte 2019-02-02

På Ingelstads naturbruksgymnasium, Ingelstad

§ 1 Mötets 
öppnande Leif hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande
av kallelse Kallelsen har skickats ut den 15 januari på mejl. 

Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.
§ 3 Fastställande 
av röstlängd Röstlängden fastställdes.
§ 4 Icke ombuds 
yttrande och 
förslagsrätt

Årsmötet beslutade att icke ombud har yttrande och förslagsrätt men 
icke rösträtt. 

§ 5 Val av 
ordförande samt 
sekreterare för 
årsmötet

Valberedningen presenterar sitt förslag. Årsmötet beslutar att välja Lars-
Göran Abrahamsson till mötesordförande och Tessan Nordeman till 
sekreterare. 

§ 6 Val av 
justerare tillika 
rösträknare

Till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens 
protokoll valdes: Stig Karlsson, Östra Värend samt Valter Sandberg, 
Hästriket. 

§ 7 
Verksamhetsberä
ttelse 2018

Leif presenterade verksamhetsberättelsen i stora drag. Årsmötet 
beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 
Kassaberättelse

John Sollenberg och Yvonne Wilhelmsson redogjorde för distriktsets 
ekonomi. 
Kassaberättelsen godkändes av årsmötet. 

§ 9 Fastställande 
av resultat och 
balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes. 

§ 10 Revisorernas
berättelse

Peter Möller framförde revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018. 

§ 11 Frågan om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

§ 12  Frågan om 
kostnadsersättni
ngar och arvoden
för styrelsen

 Årsmötet beslutade att kostnadsersättningar 6000 kr traktamente 75 kr
samt milersättningar 18,50 kr till ledamöter i styrelsen förblir 
oförändrat. 

§ 13 Ersättning Årsmötet beslutade att det är upp till varje förening att betala ut 



för ombud reseersättning till ombuden. 

§ 14 Behandling 
av motioner och 
styrelseförslag

Det har inkommit en motion från Johannes Bonhoff vilken tillstryks av 
Ljungbyortens biodlarförening. 
Frågan lyftes av Nils Harju om biskötseln skulle påverkas med denna typ 
av biodling och även risken för svärmar. 
Göran Johnsson föreslår att motionen tillstrykes av årsmötet då 
motionens utformning ger att dessa frågor besvaras. 
 
Votering krävdes och genomfördes. 47 ombud röstade ja och 5 röstade 
nej av totalt 56 närvarande ombud. 

Årsmötet beslutar att tillstryka motionen.
§ 15 Val av 
styrelseledamöte
r 2019-2020

Årsmötet beslutade att välja följande enligt valberedningens förslag:
– Ordförande: Pierre Danielsson, Östra Värend, 1 år.
– Styrelseledamöter: Anna-Therese Nordeman, omval 2 år. Leif 

Olofsson från Älmhult, omval 2 år. Ellinor Heim från Hästriket, 
nyval 2 år. Ingvar Johansson, omval 2 år. 

– Följande kvarstår till 2020: John Sollenberg, Yvonne 
Wilhelmsson, Ann-Catrin Steen och Kenneth Svensson. 

Pierre Danielsson gav en kort presentation av sig själv och hur han 
tycker att det känns positivt att vara med och bygga framåt i Kronobergs
distrikt samt en liten historisk tillbakablick från sitt biodlarliv. 
 

§ 16 Val av 
revisorer 

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande: 
Revisorer: Björn Strand, Ljungby och Peter Möller, Tingsryd, 1 år. 

Ersättare: Nils Harju, Uppvidinge och Per-Erik Bengtsson, Alvesta 1 år. 

§ 17 Utse 
valberedning 

Torbjörn S Kuylenstierna berättade om valberedningens arbete och 
uppdrag. 
Årsmötet föreslår och beslutar att välja sittande valberedning samt 
nyval med Ulf Fransson från Växjö. 
Det blir som följande: Monika R Aspegren, Thomas Karlsson samt 
Torbjörn S Kuylenstierna (sammankallande) omval och Ulf Fransson 
nyval. 

§ 18 Årsavgift till 
länsförbundet 
2020

Avgiften är 40 kr per medlem. Förslag från Göran Johnsson är 
oförändrad avgift för 2020. 
Årsmötet beviljade detta. 

§ 19 Rapporter Leif informerade om ett utskick som kommit från förbundsstyrelsen 
inför årsmötet 2019. 
Detta läggs som bilaga till protokollet och hamnar på hemsidan för alla 
medlemmar att läsa. 

§ 20 
Prisutdelning

Diplom delades ut till vinnarna av medlemsvärvningskampanjen 2018 i 
Kronobergs distrikt. Även detta år är det Älmhult lokalföreningen som 
vinner denna tävling och Göran Johnsson fick motta ett diplom. 



Ulf Pettersson och Björn Strand har avsagt sig sina uppdrag i styrelsen 
och avtackades av Leif Olofsson. 
Då Leif avgår som ordförande avtackades han också, trots att han 
stannar kvar som ledamot i styrelsen, för sitt arbete under dessa år. 

§ 21 Övriga 
frågor

Vårupptakten – Ingvar Johansson berättar om att till vårens vårupptakt 
och hur det kommer föreläsas om biodling genom tiderna, bee scanning 
och andelsbiodling den 6 april i Alvesta. 
Träff för studieansvariga den 26 januari berättar Lars-Göran om, hur de 
sammanställt hur föreningarna arbetar och hur samarbetet kan främjas 
framöver i länet. Framförhållning var något som lyftes både på lokal, 
distrikt och central nivå i förbundet. Vi bör använda kalendariet i 
Bitidningen mer och kanske göra 2 olika vårupptakter varje år? Detta får 
beslutas av den nya styrelsen. 
Biodlarkonferens Lessebo/Ljungby. Kommer bli den 27 april i Lessebo 
och 28 april i Ljungby med samma föreläsare. 
Studieresan 2019 – under lunchen genomför vi en omröstning. 
Medlemsregistret – Tessan informerar att det inte fungerar så bra och 
många mejladresser är felaktiga. Alla medlemmar som inte får utskick 
kan kontakta henne med sina uppgifter så fixar hon en korrigeras till 
korrekta uppgifter. 

§ 22 Avslutning Lars-Göran tackade för ett fint arbete av deltagarna under ett effektivt 
årsmöte och avslutade årsmötet. 

Ordförande: Lars-Göran Abrahamsson Protokollförare: Tessan Nordeman

Justerare:  Stig Karlsson Justerare: Valter Sandberg


