Kronobergs läns biodlarförbund
Årsmöte 2021-02-06
Digitalt via ZOOM
§ 1 Mötets
öppnande

Tessan Nordeman hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2 Godkännande 11 januari lades kallelsen upp på hemsidan och skickades via mejl till
av kallelse och
ombud och ersättare i lokalföreningarna.
dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen och dagordningen efter viss
diskussion om att kallelsen bara skickats ut digitalt. Kallelsen ska även
skickas till lokalföreningarnas kontaktpersoner så de kan skriva ut och
vidarebefodra kallelsen till de ombud som inte har tillgång till mejl.
§ 3 Fastställande
av röstlängd

Lars-Göran Abrahansson var ansvarig för insläpp till mötet och i samband
med det bockades röstberättiga ombud av. Beslut togs att röstlängden
fastställs om det blir omröstning under årsmötet.

§ 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 presenterade sitt förslag. Årsmötet beslutade att välja
Ingrid Petersson till mötesordförande och Ann-Catrin Sten till
mötessekreterare.

§ 6 Val av
justerare tillika
rösträknare

Till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens
protokoll valdes: Claudia Santoni, Älmhult Bf och Björn Strand, Ljungby Bf.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2019

Tessan presenterade verksamhetsberättelsen i stora drag. Årsmötet
beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna efter ett
tillägg.
 Den 24 januari 2020 hölls utbildning i ”Godkänd biodlare” i Alvesta
med Preben Kristiansen och Björn Gustavsson från
Jordbruksverket. 30 personer deltog.

§8
Kassaberättelse

Yvonne Wilhelmsson redogjorde för distriktets ekonomi. Kassaberättelsen
godkändes av årsmötet.

§ 9 Fastställande
av resultat och
balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes.

§ 10 Revisorernas Revisorerna ej närvarande, Tessan framförde revisionsberättelsen.
berättelse
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
§ 11 Frågan om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§ 12 Kostnadsersättningar och
traktamenten

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningar till styrelsen förblir
oförändrade, 2000 kr till ordförande och 500 kr till ledamot. Traktamente
utgår som tidigare med 75 kr per deltagare/sammanträde samt
milersättning 18,50 kr/mil.

§ 13 Motioner
och styrelseförslag

Styrelsens förslag gällande antal styrelseledamöter i distriksstyrelsen
Kronoberg är att vi för året 2021 väljer 6 ledamöter plus ordförande till
styrelse vilket är det minsta antalet som stadgarna tillåter.
Årsmötet belutade godkänna förslaget.

§ 14 Val av
styrelseledamöter 2021-2022

Årsmötet beslutade att välja följande styrelse enligt valberedningens
förslag:

§ 15 Val av
revisorer

Enligt valberedningens förslag beslutade årsmötet omval av
revisorer, 1 år. Nils Harju, Uppvidinge Bf 1 år och John Sollenberg,
Agunnaryd Bf. Ersättare: Kennet Hjelm, Hästriket 1 år.

§ 16 Utse
valberedning

Årsmötet beslutade välja följande valberedning, 1 år.
Monika R Aspegren (sammankallande), John Sollenberg, Agunnaryd Bf,
Björn Strand, Ljungby Bf och Erika Kvarnström Tapper, Växjö Bf.

§ 17 Årsavgift till
länsförbundet
2021

Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för 2022 som är 40 kr per
medlem.

Ordförande: Tessan Nordeman, 1 år
Styrelseledamöter:
Omval – Ingvar Johansson 2 år
Nyval – Hans Hansson och Peter Robrant 2 år
Följande kvarstår till 2022 - Yvonne Wilhelmsson, Ann-Catrin Sten, och
Lars-Göran Abrahamsson.

§ 18 Rapporter

Tessan informerade om rapporter från riksförbundet. Bl a att våra bin har
fått ihop 56 ton honung under 2020 och vi är 644 medlemmar i
Kronobergs läns biodlarföbund. Uppgift om vilken lokalförening som ökat
med flest medlemmar under året kommer att läggas upp på hemsidan.

§ 19 Övriga
frågor

Ingvar informerade om Länets bästa honung 2020. Endast tre burkar
lämnades in till tävlingen därför kallades inte honungsbedömnings
kommitten. Prisutdelningen hölls på PM och vänner i Växjö 1 februari
2021. Vinnare blev Hardy Fransson, tvåa kom Bror Ekstedt och på tredje
plats Birgitta Fransson samtliga från Växjöortens Bf.
Påpekande kom från flera årsmötes deltagare om bristande information
från distriktstyrelsen under året.
Styrelsen tog till sig kritiken och kommer ifortsättningen att skicka ut
information i form av cirkulär oftare.
Oavsett hur många bidrag som lämnas till tävlingen ”Länets bästa
honung” ska honungsbedömnings kommiten kallas. Även ett utskick till
lokalföreningarnas kontaktpersoner ska göras så de kan sprida
informationen i sin lokalförening.
Lars-Göran informerade att distriket har fått tillgång till mötesverktyget
Zoom av riksförbundet, detta underlättar för distriket och de lokala
föreningarna att hålla digitala möten.

§ 21 Avslutning

Mötesordförande Ingrid Petersson och nyvalda distrikts ordförande
Tessan Nordeman tackade alla deltagare för ett mycket bra genomfört
digitalt årsmöte.

Mötesordförande: Ingrid Petersson

Protokollförare: Ann-Catrin Sten

Justerare: Claudia Santoni

Justerare: Björn Strand

