
Kronobergs läns biodlarförbund

Årsmöte 2020-02-01

På Ingelstads naturbruksgymnasium, Ingelstad

§ 1 Mötets 
öppnande

Pierre 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 
Göran Johnsson till mötesordförande och Ann-Catrin Sten till 
sekreterare. 

§ 6 Val av 
justerare tillika 
rösträknare

Till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens 
protokoll valdes: Andreas Jansson, Växjöorten och Ingrid Pettersson, 
Uppvidinge.

§ 7 Verksamhets-
berättelse 2019

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

§ 8 
Kassaberättelse

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

§ 9 Fastställande 
av resultat och 
balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes. 

§ 10 Revisorernas
berättelse

Revisorerna ej närvarande, Pierre framförde revisionsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

§ 11 Frågan om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.



§ 12  Kostnads-
ersättningar och 
traktamenten 

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningar till styrelsen förblir 
oförändrade, 6000 kr att fördela inom styrelsen. Traktamente utgår som 
tidigare med 75 kr per deltagare/sammanträde samt milersättning 18,50 
kr/mil.

§ 13 Motioner 
och styrelse-
förslag

Det har inkommit en motion från Hästrikets biodlarförening angående 
kallelse till årsmötet. Kallelsen ska skickas både till ombuden och till 
ersättare.
Pierre lovade att all information från distriktets styrelse ska bli bättre.

§ 14 Val av 
styrelseleda-
möter 2020-2021

 Årsmötet beslutade att välja följande enligt valberedningens förslag:

 Ordförande: Pierre Danielsson, Östra Värend, 1 år.
 Styrelseledamöter: Yvonne Wilhelmsson, omval 2 år. Ann-Catrin 

Sten, omval 2 år, Sandra Peters, nyval 2 år och Lars-Göran 
Abrahamsson, nyval 2 år. 

 Följande kvarstår till 2021:  Anna-Therese Nordeman, Leif 
Olofsson, Ellinor Heim och Ingvar Johansson.

§ 15 Val av 
revisorer 

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande: 
Revisorer: Nils Harju, Uppvidinge 1 år och John Sollenberg, Agunnaryd 
1 år. Ersättare: Kennet Hjelm, Hästriket 1 år. 

§ 16 Utse 
valberedning 

Årsmötet beslutade om följande valberedning, 1 år.
Helena Fransson, Hästriket (sammankallande),
Monika R Aspegren, Kenneth Svensson, Vislandabygden och John 
Sollenberg, Agunnaryd.

§ 17 Årsavgift till 
länsförbundet 
2021

Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för 2021 som är 40 kr per 
medlem.

§ 18 Rapporter Ingvar Johansson informerade om ändrad regler angående 
honungsbedömning gällande från 1 maj 2020. 

§ 19 
Prisutdelning, 
avtackning

Diplom kommer att delades ut till den lokalförening som värvat flest 
medlemmar under 2019 på vårupptakten den 14 mars i Alvesta. 

Kenneth Svensson och John Sollenberg har avsagt sig sina uppdrag i 
styrelsen och avtackades med blommor av Pierre. 

§ 20 Övriga 
frågor

Pierre berättade lite om vårupptakten som blir 14 mars i Alvesta. 
Föreläsare blir Börje Blomster och Torbjörn S Kuylenstierna.



Under lunchen genomfördes en omröstning om förslag vart årets 
studieresa ska gå till. Det visades även en utbildningsfilm om det nya 
honungsbedömningsprotokollet och hur man gör en bedömning i 
praktiken.

§ 21 Avslutning Göran Johnsson tackade för ett fint arbete av deltagarna under ett 
effektivt årsmöte och avslutade årsmötet. 

Mötesordförande: Göran Johnsson Protokollförare: Ann-Catrin Sten

Justerare:  Andreas Jansson Justerare: Ingrid Pettersson


