Protokoll

Årsmötet Örebro biodlingsdistrikt
20L9-02-13 Klocka n 18.00
Plats; Missionshuset Östra Öskevik 1.95, Nora
§1 Årsmötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade årsmötet
§2 Val av mötesordförande och sekreterare (mötespresidium)

Till mötets ordförande valdes Peter Tesell. Pierre Berhin valdes till sekreterare
§3 Val av justerare och rösträknare.

Tilljusterare och rösträknare valdes Radim Gavlovsky och Erik Österlund
§4 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
Listan av valda ombud närvarande vid mötet bifogas.
§5 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Konstaterades att mötet utlysts på rätt sätt.
§6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt bilaga.
§7 Fråga om icke ombuds förslagsrätt.
Beslutades att icke ombud äger förslagsrätt.
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen framlades inklusive föreningens ekonomiska ställning. Se bilagor.

§9 Rapporter från kommitt6erna.

Rapporter från kommittderna framlades enligt bilagor.
10 Revisorernas berättelse.
Revisorerna berättelse lästes upp.
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§11 Fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning fastställdes enligt bilaga.
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§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§13 Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden.
Beslutades att resekostnadsersättningar till ombuden utgår oförändrat
§14 Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
Konstaterades att inga motioner och förslag inlämnats.
§15 Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen.
Beslutades om följande kostnadsersättningar skall utgå:
Ordförande, kassör och sekreterare: 500 kronor

till 18:50 kronor per mil.
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Övriga ledamöter: 50 kronor per närvarat fysiskt möte
Revisorerna: 250 kronor
Valberedningens sammänkallande: 250 kronor
Sjukdomskommitt6n sammanka lla nde: 250 kronor
§16 Val av ordförande mandattid 1 år.
Kjell Isacsson valdes till ordförande på ett år.

§17 Val av 4 styrelseledamöter mandattid 2 år.
Thomas Meijer; Kent Törnkvist, Roger Hedberg och Lars-Ove Wiberg valdes
§18 Val av 2 revisorer på 1 år
Lars-Olov Andersson och Thomas Dahl valdes

till revisorer

till ledamöter

på 2 år.

på 1 år.

§19 Val av L revisorssuppleant på 1 år.
Peter Tesell valdes till revisorssuppleant på 1 år.
§20 Val av ansvariga i avelskommittderna på 1 år.
Erik Österlund, Sven Karlsson och Åke Brånn omvaldes på

1år

§21 Val av ansvariga i Sjukdomskommittdn på 1 år.
Sven Karlsson omvaldes på 1 år.
§22 Val av ansvariga i Utbildningsansvarig på 1 år.
Frågan hänvisades till den tillträdande styrelse.
§23 Val av ombud till Näringsbiodlingskomit6en på 1 år.
Frågan hänvisades till den tillträdande styrelse.

§24 Beslut av 3 valberedare på L år.
Fastställdes att valberedningen på 1år består av Väster Närke, Örebro BF och
Bergslagen BF samt att Väster Närke är sammankallande.
§25 Val av Wå ombud och en ersättare till Riksförbundets möten på 1 år.
Frågan hänvisades till den tillträdande styrelse.
§26 Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret.
Beslutades att godkänna riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret enligt
bilaga.
§27 Beslut om medlemsavgift till distriktet för år 2020.
Beslutades att medlemsavgift till distriktet för år 2020 blir oförändrat 70 kronor.
§28 Ärenden gällande riksförbundsmötet. Motioner.
Konstaterades att inga motioner inkommit.
§29 Protokollets tillgänglighet.
Beslutades att protokollet skall vara tillgängligt senast den 15 mars.
§30 Övrig information.
Följande informationspunkter berördes:
100 års jubileum
Tänkbara Resor
Försäkring
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§3l Avslutning.
Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid orotokollet
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