
Protokoll från Västernärkes biodlareförenings årsmöte 2017

Tid: Söndagen den 19 november 2017.
Plats: Oxelgården Fjugesta

1 § Mötets öppnande

2 § Val av mötesfunktionärer
Mötet valde mötesfunktionärer enligt följande:

 Mötesordförande Kjell Helgesson
 Sekreterare Kent Evertsson
 Två justeringsledamöter Bengt Johansson, Margaretha Johansson

3 § Godkännande av föredragningslista
Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan.

4 § Godkännande av kallelse till årsmötet 
Kent Evertsson redogjorde för hur kallelse till årsmötet skett. Via mail, brev, hemsidan, 
Bitidningen samt 2 gånger via Föreningsnytt i Nerikes Allehanda.
Mötet ansåg årsmötet som stadgeenligt utlyst.

5 § Styrelsens redogörelse för året som gått 
 Verksamhetsberättelsen 

Mötesdeltagarna fick tid att läsa igenom densamma. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

 Bokslut och ekonomisk rapport
Mötesdeltagarna fick läsa igenom rapporten, samt fick en kort redogörelse för 
de olika posterna av Lars Ekström. Ekonomin är mycket god, och ett överskott
på 18360 kr kunde noteras för det gångna året. 
Mötet godkände både den ekonomiska rapporten och balansräkningen.

 Revisionsberättelsen 
Gunnar Carlsson läste upp revisionsberättelsen. Alting föredömligt skött, och 
ansvarsfrihet för föreningenstyrelsen föreslogs. 

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
Avgående ordföranden Torbjörn Carleson, informerade om en inbjudan som kommit från 
SBR centralt, om en endagars utbildning för cirkelledare till biodlarkurser. Denna 
kommer att hållas i SBR:s lokaler i Skänninge, den 20 januarin 2018. Intresserade 
ombedes kontakta styrelsen. Sista anmälan 12 januari. 

8 § Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

9 § Val av ordförande för år 2017/2018
Som ny ordförande för Västernärkes biodlareförening för år 2017/2018, valdes Patrik 
Wanche, i enlighet med Valberedningens förslag.



10 § Val av ordinarie styrelseledamöter.  3 st på två år, 2 st på ett år
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på 2 år:

 omval Kent Evertsson
 omval Lars Ekström
 omval Rune Karlsson

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på 1 år:
 omval Kerstin Carlsson
 nyval Maria Hernfridsson

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

11 § Val av två revisorer på ett år
Valberedningens förslag avseende två revisorer på ett år:

 Omval av Henrik Fimmerstad 
 Omval av Gunnar Karlsson, sammankallande 

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

12 § Val av en revisorsuppleant på ett år
Valberedningens förslag avseende en revisorsuppleant på ett år:

 Omval av Olof Ericsson 
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

13 § Val av valberedningskommitté
Valberedningens förslag avseende valberedningskommitté:

 Nyval Torbjörn Carlesson, sammankallande 
 Omval  Agneta Fimmerstad 
 Omval Louise Karlsson 

Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

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

 Omval Kent Evertsson 
 Omval Agneta Fimmerstad 
 Omval Kerstin Carlsson 
 Omval Torbjörn Carleson 

samt Lenita Birath som sammankallande, mottagare och administratör. 
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Torbjörn framhöll vikten av förnyelse i kommittén framledes. 

15 § Val av 4 ombud och ersättare till distriktets årsmöte
Mötet beslutade att dessa ombud skall utses av den nya styrelsen.

16 § Val av bihälso- och utbildningsansvarig
Mötet beslutade att dessa ombud skall utses av den nya styrelsen.

17 § Föreningsbigården, idéer om skötsel, användning mm.
Skötseln för föreningsbigården har under det gångna året har hanterats av styrelsen. 
Bigården har skötts av Torbjörn Carleson och Kent Evertsson. 
Reparationer och målning av föreningens stuga har gjorts av Gunnar Malmqvist, Rune 
Karlsson och Maria Holmberg. 
Mötet beslutade att ansvaret för skötseln även kommande år, skall hanteras av 
styrelsen.



18 § Kostnadsersättningar för styrelsemedlemmar
Tidigare år har ordförande, sekreterare och kassör fått en kostnadsersättning på 500 sek
per år som ersättning i sitt styrelsearbete. För övriga styrelsemedlemmar har utgått en 
kostnadsersättning på 50 kr per möte man deltagit i.
Reseersättning har utgått till den som åker längst till respektive möte.
Mötet beslutade att dessa ersättningar skall gälla även för 2017/2018.

19 § Beslut om medlemsavgifter till föreningen för år 2019
Förslaget är att medlemsavgifterna är oförändrade.
Fullbetalande och familjemedlem (50 SEK) och lokalmedlem (50 SEK). Avgiften för 
fullbetalande och familjemedlem ingår i avgiften till SBR. Avgiften för lokalmedlem 
betalas direkt till föreningen.
Mötet beslutade i enlighet med det lagda förslaget.

20 § Övriga frågor
 Avgående ordföranden Torbjörn påpekade att föreningens ekononomi är god, och 

framförde önskemål om aktivitetsförslag från medlemmarna inför nästa säsong. 
 Diplom för att ha uppnått full poäng på honungsbedömningen i 25 år, tilldelades 

Bengt Johansson.
 Avgående ordföranden Torbjörn Carleson avtackades för sina insatser som 

ordförande under 2017, med blommor och en bok. 

21 § Årsmötet avslutas
Mötesordförande förklarade Västernärkes biodlarförenings årsmöte 2017 för avslutat.

Vid protokollet Justeras
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