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Protokoll

Årsmöte för Faluortens biodlareförening den 9 nov 2017 

På årsmötet på Lilltorpet i Falun deltog 21 medlemmar, styrelsen inräknad. Gunilla Streijffert från
Länsstyrelsen var också närvarande. 

§ 1. Ordförande Gösta Edström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Som mötesordförande 
valdes Gösta, som mötessekreterare Cecilia Rastad och som justerare Roger Svensson och 
Wolfgang Immler. 

§ 2. Dagordningen godkändes liksom kallelsen till årsmötet. 

§ 3. Styrelsens årsredogörelser. Gösta berättade om årets aktiviteter. Eftersom kassören inte kunde
närvara vid årsmötet, så redogjorde Gösta för bokslutet. Han läste också upp revisionsberättelsen. 
Revisorn Henrik Permalm hade inte funnit något att anmärka på. 

§ 4. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§5. Gösta och Birgitta Lindberg berättade kort om aktiviteterna under året på distriktet. 

§6. Val av representanter till styrelse och revisor. Styrelsen blev omvald, dvs Gösta Edström, 
ordförande; Birgitta Lindberg, vice ordförande; Kenneth Lehto, kassör; Cecilia Rastad, 
sekreterare och ansvarig för medlemsregistret; David Isaksson, ledamot och Roger Svensson, 
ledamot. Henrik Permalm omvaldes som revisor och ansvarig för hemsidan. Styrelsen ombesörjer 
val till honungsbedömningskommitte´ vid kommande styrelsemöte. 

§ 7. Gösta Edström, Lars Ekvall, David Isaksson och Cecilia Rastad valdes till ombud till 
distriktsmötena. 

§ 8. Medlemsavgiften till vår lokalförening blir 40 kr/år även under nästkommande år. 

§ 9. Binytta/grönytor och föreningsbigård. 
Gösta Edström och Lennart Godow Bratt har skickat en skrivelse till Falu Kommun om att 
kommunens grönytor kan skötas på ett mer bi- och insektsvänligt sätt. Skrivelsen är diarieförd och
kommunen håller på med planeringen av grönytorna, men har ännu inte fattat några beslut om 
detta. Lennart fortsätter driva frågan. 
Förslaget om att starta en föreningsbigård togs upp på förra årsmötet. Vi diskuterade frågan vidare
även på det här årsmötet, men kom fram till att det i dagsläget inte finns någon lämplig lösning. 
Vi bestämde därför att bordlägga förslaget. Enskilda medlemmar även fortsättningsvis visa sina 
bin och sin biodling i liten skala för utomstående allt efter intresse, förmåga och förutsättningar. 
Några medlemmar som har visat sin bigård för skolelever berättade att det varit väldigt uppskattat.

§ 10. Kommande års verksamhet. 
Som tidigare år blir det bimöten vid tre tillfällen under säsongen 2018; i maj, juni och juli. Värdar 
blir Wolfgang Immler, Marianne och Frank Weslien samt David Kangasniemi. Styrelsen ordnar 
med datum och övrig planering vid nästa styrelsemöte. Vi bestämde också att om värden för 
bimötet så önskar, så kan man be någon av föreningens mer erfarna biodlarna att vara med och 
ansvara för genomgång och diskussion på mötet. Sekreteraren hjälper som vanligt till med 
kallelser till bimötena via e-post en el ett par veckor före mötet. 
Beslut att ersättningen höjs till den som står som värd för bimöten från 150 kr/ggn till 200 kr/ggn. 
Vi bestämde också att höja styrelsearvodet för kassör och sekreterare från 200kr/år till 400 kr/år 
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och för ordförande och övriga styrelseledamöter från 100kr/år till 200kr/år, även det enligt förslag
från kassören. 
Lars Ekvall och Henrik Permalm fortsätter att vara kontaktpersoner för köp och försäljning av 
bisamhällen. Du som har samhällen att sälja eller du som vill köpa – _hör av dig till Lars el 
Henrik!
 
§ 11. Övriga frågor. 
Myrsyra till hösten får man även fortsättningsvis köpa själv, medan föreningen kommer ordna 
med oxalsyra för hämtning även nästa höst. 

Vaxhantering diskuterades. Henrik Permalm tar emot vaxkakor som lämnas in senast sista feb 
2018. 

Vi diskuterade också kring överkänslighet för och allergisk chock vid bistick. Mer kunskap om 
tillstånd och behandling önskades från flera medlemmar. Förslag på kurs i första hjälpen. Förslag 
att ombuden till distriktet tar upp frågan om information om detta viktiga ämne på distriktsmöte. 

En medlem föreslog att telefonlistan skulle kompletteras med adress. Nu finns endast namn och 
telefonnummer på listan. Det är frivilligt att stå på telefonlistan och bara den som godkänt att stå 
med finns med. Om man lägger till adress så blir det enklare att se vilka biodlare som finns i 
närheten. Frågan diskuterades men inget beslut fattades om ändringar. 

Gunilla Streijffert informerade om att vi till nästa år måste anmäla uppställningsplats för våra 
bisamhällen, något som ska ske vart tredje år. Särskild blankett som kan laddas ner från 
Jordbruksverkets hemsida ska fyllas i och skickas in till Länsstyrelsen. Uppmaning till 
sekreteraren att göra ett utskick med blanketten. 

Gunilla rapporterade också om aktuellt när det gäller bihälsa i länet. 

Mötet avslutades med fika och en runda där vi delade med oss av våra erfarenheter under det 
gångna året med våra bin. Några hade fått riktigt mycket honung! 
Vid pennan, 
………………………………………………….
Cecilia Rastad, sekreterare  


