Protokoll från Västernärkes biodlareförenings årsmöte 2019
Tid:
Plats:

Söndagen den 17 november 2019.
Oxelgården Fjugesta

1 § Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2 § Val av mötesfunktionärer
Mötet valde mötesfunktionärer enligt följande:
• Mötesordförande
Gunnar Carlsson
• Sekreterare
Kent Evertsson
• Två justeringsledamöter
Tomas Carlberg och Kerstin Carlsson
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 två gånger via Föreningsnytt i Nerikes Allehanda.
Mötet ansåg årsmötet som stadgeenligt utlyst.
5 § Styrelsens redogörelse för året som gått
• Verksamhetsberättelsen
Patrik Wanche gick igenom verksamhetsberättelsen, och mötet beslutade att
godkänna denna.
•

Bokslut och ekonomisk rapport
Mötesdeltagarna fick läsa igenom rapporten, och fick kompetterande
information av vår kassör, Lars Ekström. Ekonomin forsatt god i föreningen.
Mötet godkände både den ekonomiska rapporten och balansräkningen.

•

Revisionsberättelsen
Gunnar Carlsson läste upp revisionsberättelsen. 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
Inga skrivelser har inkommit till föreningen.

8 § Motioner och styrelseförslag
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
9 § Val av ordförande för år 2019/2020
Som ordförande för Västernärkes biodlareförening för år 2019/2020, omvaldes Patrik
Wanche, i enlighet med valberedningens förslag.
10 § Val av 3 st ordinarie styrelseledamöter på två år
Valberedningens förslag till tre st ordinarie ledamöter på 2 år:
• Omval Lars Ekström
• Nyval Carina Saverman
• Nyval Therese Hagsten
Mötet beslutade enligt 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 Carlsson
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
12 § Val av en revisorsuppleant på ett år
Valberedningens förslag avseende en revisorsuppleant på ett år:
• Omval av Olof Ericsson
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13 § Val av valberedningskommitté
Till ny valberedningskommitté föreslogs:
• Omval Roine Hernfridsson, sammankallande
• Nyval Rune Karlsson
• Nyval Kent Evertsson
Mötet beslutade enl detta förslag.
14 § Val av honungsbedömningskommitté
Valberedningens förslag avseende honungsbedömningskommitté för ett år:
• Omval Kent Evertsson
• Omval Kerstin Carlsson
• Omval Jörgen Essebro
• Omval Eva Ericsson
• Omval av Torbjörn Carleson som kommittéordförande, sammankallande, mottagare
och administratör.
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
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. Skötsel, aktiviteter, användning.
• Skötseln för föreningsbigården har under det gångna året hanterats av styrelsen.
Bigårdsansvarig har varit Kent Evertsson. Bigården har använts i nybörjarkurs och
drottningodlingskurs. Kent åtar sig att sköta bisamhällena även under 2020.
• Coop-butiken i Garphyttan har lämnat samarbetet med Svenska bin, och vill ej längre
ha någon honung från oss. Det kupmateriel som de lånat av oss, i reklamsyfte i

butiken, skall hämtas tillbaka av Lars Ekström. Ingen ny butik i vårt närområde har
visat intresse att ta vid efter Garphyttan, än så länge. Vi avvaktar därför tillsvidare, hur
Svenska Bin ska lösa detta.
18 § Kostnadsersättningar för styrelsemedlemmar
• Enl tidigare beslut får ordförande, kassör och sekreterare 500 kr/år i arvode. Övriga
styrelsemedlemmar får 50 kr/möte man deltagit på.
Mötet beslutade att detta skall gälla även för kommande verksamhetsår.
• Förslag från styrelsen för resor till styrelsemöten:
Alla som kört mer än 100 km vid årets slut, får ersättning för den distans som
överstiger 100 km.
Mötet beslutade att detta skall gälla även för kommande verksamhetsår.
19 § Beslut om medlemsavgifter till föreningen för år 2021
För verksamhetsåret 2020 är avg 50 kr för fullbetalande, familjemedlemmar, och
föreningsvänner. Mötet beslutade att detta skall gälla även för 2021.
20 § Övriga frågor
• Vår ordförande Patrik presenterade lite tankar kring hur vi skall få fler medlemmar att
engagera sig i föreningsarbetet. Med tanke på hur föreningen växer (70 medlemmar
f.n.), finns behov av att flera hjälper till i verksamheten.
• Avgående styrelsemedlemmar, Rune Karlsson och Kent Evertsson, avtackades med
blombukett och tackgåva .
• Prisutdelning i omröstningen om föreningens bästa honung. Omröstning skedde i
kaffepausen innan mötet. Segrare blev Eva Eriksson, som fick ett pris i form av ett
presentkort på 200 kr i Biredskapsfabriken i Töreboda.
21 § Årsmötet avslutas
Mötesordförande förklarade Västernärkes biodlarförenings årsmöte 2019 för avslutat.
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