
Protokoll från Västernärkes biodlareförenings årsmöte 2016 
 
Tid:  20 november 2016, kl. 14.00.  
Plats:  Oxelgården, Fjugesta. 

 
Mötet inleddes med att Kjell Helgesson visade bilder, och berättade om sin resa till Alaska, 
sommaren 1989. 
Därefter bjöds på Smörgåstårta, kaffe och kaka. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Eftersom föreningens ordförande, Agneta Nåresjö, av hälsoskäl ej kunde delta, öppnades 
mötet av sekreteraren Kent Evertsson, som hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. En hälsning från Agneta framfördes. 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 

Mötet valde mötesfunktionärer enligt följande: 

 Mötesordförande: Kjell Helgesson  

 Sekreterare: Kent Evertsson  

 Två justeringsledamöter: Agneta Fimmerstad och Åke Sandvall  
 
§ 3 Godkännande av föredragningslista 

Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan. 
 
§ 4 Godkännande av kallelse till årsmötet  

Kent redogjorde för hur kallelse till årsmötet skett. Via mail, brev, hemsidan samt via 
Föreningsnytt i Nerikes Allehanda och Bitidningen. 
Mötet ansåg årsmötet som stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5 Styrelsens redogörelse för året som gått  

Verksamhetsberättelsen  
Mötesdeltagarna fick tid att läsa igenom densamma. Ett fel, ang sammansättningen av 
honungsbedömningskommittén hittades, och har rättats till. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
Bokslut och ekonomisk rapport 
Mötesdeltagarna fick tid att läsa igenom densamma.  
Mötet godkände både den ekonomiska rapporten och balansräkningen. 
 
Revisionsberättelsen  

Gunnar Carlsson läser upp revisionsberättelsen, och mötet godkände den. 
 
§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 7 Redogörelse för eventuella skrivelser och meddelande från förbund, distrikt mm 
Inga skrivelser fanns att rapportera 
  
§ 8 Motioner 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
§ 9 Val av ordförande för år 2016/2017 

Mötet beslutade att välja Torbjörn Carleson som ordförande för Västernärkes 
biodlareförening för år 2016/2017 i enlighet med valberedningens förslag. 
 



 
§ 10 Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år 

Valberedningens förslag avseende två ordinarie ledamöter på två år:   
- Gunnar Malmkvist (nyval) 
- Patrik Wanche (nyval) 

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. 
 
§ 11 Val av två revisorer på ett år 
Valberedningens förslag avseende två revisorer på ett år: 

-  Henrik Fimmerstad (omval) 
- Gunnar Karlsson, sammankallande (omval) 

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. 
 
§ 12 Val av en revisorsuppleant på ett år 

Valberedningens förslag avseende en revisorsuppleant på ett år: 
- Olof Ericsson (omval) 

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. 
 
§ 13 Val av valberedningskommitté 

Mötet enades om att välja ny valberedning enligt följande: 
- Agneta Fimmerstad, sammankallande (omval) 
- Louise Karlsson (nyval) 
- Arne Håkansson (nyval) 

 
§ 14 Val av honungsbedömningskommitté 
Valberedningens förslag avseende honungsbedömningskommitté för ett år: 

 Agneta Fimmerstad (omval) 

 Torbjörn Carleson (omval) 

 Kerstin Carlsson (omval) 

 Kent Evertsson (omval) 
samt Lenita Birath som sammankallande, mottagare och administratör 
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 15 Val av tre ombud och en suppleant till distriktets årsmöte 

Mötet beslutade att dessa ombud skall utses av den nya styrelsen. 
 
§ 16 Val av sjukdoms- och studiekommitté 
Mötet beslutade att dessa skall utses av den nya styrelsen. 
 
§ 17 Föreningsbigården, idéer om skötsel, användning mm. 
Bigårdens framtid, eller avveckling, diskuterades. Kostar betydligt mer, än den ger tillbaka i 
dagsläget. Årsmötet rekommenderar avveckling, men tog beslut att överlåta till den nya 
styrelsen, att hantera detta och hitta en lösning.  
 
Även vår föreningsstuga vid bigården, är i stort behov av reparationer och upprustning. 
Stolparna som håller verandataket är i dåligt skick, och behöver bytas. Årsmötet tog beslut, 
att även detta överlåts till den nya styrelsen, att hantera under nästa år. 
 
Alla fyra bisamhällen är invintrade, och varroabehandlade med tymol, under hösten. 
Sammanlagt slungades 94 kg honung under säsongen. De ramar som behöver renkokas, 
skall tas med av Bengt Johansson till Töreboda, senare i vinter.  
 
 
 
 



§ 18 Kostnadsersättningar för styrelsemedlemmar 
Tidigare år har ordförande, sekreterare och kassör fått en kostnadsersättning på 500 kr per 
år som ersättning för telefonsamtal mm i sitt styrelsearbete. För övriga styrelsemedlemmar 
har en kostnadsersättning på 50 kr per möte man deltagit i utgått. 
Reseersättning har utgått till den som åker längst till respektive möte. (Statliga 
rekommendationen 18,50 kr/mil) 
Mötet beslutade att dessa ersättningar skall gälla även för 2016/2017. 
 
§ 19  Beslut om medlemsavgifter till föreningen för år 2018 

Förslaget är att medlemsavgifterna är oförändrade. 
Fullbetalande medlem (50 SEK) och lokalmedlem (50 SEK). Avgiften för fullbetalande medlem 
ingår i avgiften till SBR. Avgiften för Lokalmedlem betalas direkt till föreningen. 
 
Mötet beslutade i enlighet med det lagda förslaget. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Nya ordföranden Torbjörn Carleson, framförde en önskan, att alla hjälps åt för att få fler 
medlemmar delaktiga i föreningsarbetet, och att hitta nya kandidater till styrelsearbete mm.  
 
Kjell Helgesson avtackades för trevligt föredrag, och hanteringen av ordförandeklubban 
under mötet.  
 
Eftersom ingen av de avgående styrelsemedlemmarna var närvarande på mötet, kommer 
avtackningsgåva till dem att överlämnas senare.  
 
§ 21 Årsmötet avslutas 

Mötesordförande förklarade Västernärkes biodlarförenings årsmöte 2016 för avslutat. 

 
 
Vid protokollet                                                     Justeras 
 
...................................... …                                  ………………………. 
Kent Evertsson                                                   Kjell Helgesson 
Mötessekreterare                                                Mötesordförande 
 
 
Justeras                               Justeras 
 
 
 
…………………………. …                                  ………………………… 
Agneta Fimmerstad                                                       Åke Sandvall 
 

 


