
Kronobergs läns biodlardistrikt

Årsmöte 2022-02-05

Digitalt via ZOOM

§ 1 Mötets 
öppnande

Distiktets ordförande Tessan Nordeman hälsade alla hjärtligt välkomna och
förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Godkännande
av kallelse och 
dagordning

11 januari lades kallelsen upp på hemsidan och skickades via mejl till 
ombud och ersättare i lokalföreningarna. Dagordning, 
Verksamhetsberättelsen, reslultaträkning, revisionsberättelse och 
verksamhets plan för 2022 bifogades och lades även upp på hemsidan.
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen och dagordningen.

§ 3 Fastställande 
av röstlängd

Tessan Nordeman bockade av röstberättiga ombud mot inloggade på 
Zoom mötet. Röstlängden fastställdes.

§ 4 Icke ombuds 
yttrande och 
förslagsrätt

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

§ 5 Val av mötes 
ordf.  sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Ingrid Petersson till mötesordförande och 
Ann-Catrin Sten till mötessekreterare. 

§ 6 Val av 
justerare 

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn 
Strand och Bengt-Göran Svensson.

§ 7 Verksamhets-
berättelse 2021

Tessan presenterade verksamhetsberättelsen för 2021. Årsmötet 
beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande 
av resultat och 
balansräkning

Hans Hansson redogjorde för distriktets ekonomi. Resultat och 
balansräkning fastställdes. 

§ 9 Revisorernas 
berättelse

Nils Harju framförde revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

§ 10 Beslut ang 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 12 Inkomna 
motioner och 
styrelseförslag

Inga skrivelser att rapportera.



§ 13 Styrelsens 
förslag ang 
verksamhet och 
budget det 
kommande året

Verksamhetsplan och budget godkändes med tillägg av att Biets dag 20 
maj och Honungens dag 20 augusti ska uppmärksammas med gemensam 
aktivitet i länet.

 Årsmötet ajournerades då det inte fanns några förslag till valet av 
ordförande. Fortsättning av årsmötet blir 5 mars.

Fortsättning  
årsmöte via 
Zoom

Vice ordf Ingvar Johansson hälsade alla välkomna till fortsättningen av 
årsmötet. 

Kallesen till detta möte godkändes. 
Röstlängden fastställdes genom listan på inloggade medlemmar.

§ 14 Val av 
styrelse-
medlemmar

Årsmötet beslutade att gå på valberednings förslag att utöka antalet 
styrelsemedlemmar till 11 st i år pga så många visat intresse av att vara 
med i distiktets styrelse.

Årsmötet beslutade att välja följande styrelse enligt valberedningens 
förslag.

Ordförande 1 år: Tessan Nordeman, omval.

Ledamöter 2 år: 
Lars-Göran Abrahamsson, omval, 
Karl-Henrik Dimming, Karin Mellgren, Tomas Lund och Claudia Santoni, 
nyval.

Ledamöter 1 år: 
Ingvar Johansson, Hans Hansson och Peter Robrandt kvarstår. 
Joakim Engdahl och Roger Sten, nyval. 

§ 15 Val av 
revisorer 

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande revisorer på 1 år.
Revisorer: Nils Harju och John Sollenberg. Ersättare: Kenneth Hjelm.

§ 16 Utse 
valberedning 

Årsmötet beslutade om följande valberedning 1 år.
John Sollenberg, Erica Kvarnström Thapper och Ann-Catrin Sten.

§ 17 Beslut av 
medlemsavgift 
2023

 Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för 2023 som är 40 kr för 
medmmar/familjemedlem.

§ 18 Rapporter Inga rapporter att förmedla.



§ 19 Övriga 
frågor

Ingvar Johansson informerade om att den förening i länet som ökat mest i 
medlemsantal under året är Östra Värend Bf från 29 till 39. Diplom 
kommer att delas ut till dem vid ett senare tillfälle.

Han informerade även om att det inte blir någon vårupptakt i år.

§ 21 Avslutning Mötesordförande Ingrid Petersson läste upp ett tacktal från ordföranden 
Tessan Nordeman som inte kunde vara närvarande idag. Ett stort tack till 
alla deltagare för ett mycket bra genomfört digitalt årsmöte.

Mötesordförande: Ingrid Petersson

Protokollförare: Ann-Catrin Sten

Justerare:  Bengt-Göran Svensson

Justerare: Björn Strand


