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Faluortens biodlareförening – protokoll från årsmötet 
den 8 nov 2018

På årsmötet deltog sammanlagt 19 av våra nu totalt 60 betalande 
medlemmar (vi har också 5 medlemmar som har vår förening som andra 
val och därför är icke betalande medlemmar). Vi träffades som vanligt 
under trevliga former på Lilltorpet.

1. Årsmötets öppnande och val av mötesfunktionärer, 
justerare. Till mötesordförande valdes Gösta Edström, till 
sekreterare Cecilia Rastad och till justerare Christoph Frank och Olle
Stenhamre.

2. Godkänns dagordningen? Mötet vederbörligen utlyst? 
Dagordningen godkändes liksom kallelsen till årsmötet.

3. Styrelsens årsredogörelser:
- Ordförande Gösta redogjorde för verksamhetsberättelsen 

både skriftligt och muntligt. Vi har haft två styrelsemöten (jan och
aug) och tre bigårdsmöten (maj, juni och aug). Föreningen hade 
oxalsyrautlämning till de som ville hämta färdigblandat i början 
av nov hemma hos Gösta. Styrelsemedlemmar har varit med på 
distriktets årsmöte under våren och distriktets ordförandeträff på 
hösten. 

- Det blev endast en inlämnad burk till honungsbedömningen – 
Gösta vill gärna se fler honungsprover till honungsbedömningen 
nästa år!

- Kassören Kenneth Lehto redogjorde skriftligt och muntligt för 
föreningens ekonomi och bokslutet. Föreningen har nu lite 
högre utgifter än intäkter, men behöver inte höja 
medlemsavgiften än då det fortfarande finns tillräckligt i kassan. 

- Revisor Henrik Permalm läste upp revisionsberättelsen. Han 
hade inte funnit något att anmärka på. 

4. Beslut om ansvarsfrihet. Församlingen beslutade ge styrelsen 
ansvarsfrihet.

5. Redogörelse från distriktet. Cecilia och Birgitta Lindberg 
berättade att man på Daladistriktet bestämt att utöka styrelsen 
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med två representanter (en ordinarie och en suppleant) från alla 
lokalföreningar i Dalarna till kommande verksamhetsår. Den nya 
styrelsen för distriktet väljs formellt på årsmötet i början av nästa 
år. Bakgrunden till att man vill utöka styrelsen på detta med 
representanter från alla de 14 lokalföreningarna i Dalarna, är att 
man hoppas att det ska generera mer aktivitet på distriktet/för 
biodlarna i Dalarna. Från Faluortens biodlareförening har vi framfört 
synpunkterna att vi tycker att förslaget är intressant men att 
styrelsen blir väldigt stor och styrelsearbetet riskerar bli tungrott 
och otympligt. 

Enligt information från kassören på Daladistriktet så har man för 
avsikt att i början av VT 19 anordna en föreläsning i Falun om 
överkänslighet/allergi för bistick, något som ju efterfrågades på vårt 
förra årsmöte. 

6. Val av representanter till styrelse, revisorer och 
honungsbedömningskommitte´ utgått sedan tidigare.  
Svante Nordlander väljs som ersättare till Roger Svensson som 
ledamot i styrelsen och honungsbedömningskommittén. Övriga 
ledamöter i styrelsen som tidigare; ordförande Gösta Edström, vice 
ordförande Birgitta Lindberg, kassör Kenneth Lehto, sekreterare 
Cecilia Rastad, ledamot David Isaksson. 
Honungsbedömningskommittén består av Gösta, David och Svante. 

7. Val av ombud till distriktets årsmöte. Eftersom det bland de 
samlade medlemmarna inte fanns några intresserade till de nya 
posterna i distriktets styrelse, kunde inte dessa väljas. Två 
representanter till distriktets årsmöte får liksom tidigare, utses inom
styrelsen vid kommande styrelsemöte i jan-19.

8. Medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften blir även nästa 
år 40kr/år.

9. Nya regler inom bitillsyn 2019. Från Länsstyrelsen Dalarna kom 
Gunilla Streijffert och informerade om det hon vet så här långt, om 
de nya regler som Jordbruksverket har beslutat om ska gälla fr o m 
1/1 2019. De ändrade reglerna kommer att beröra de flesta av oss 
biodlare, men detaljerna i förslaget är ännu inte publicerade (anm. 
vid tiden för årsmötet). Styrelsen får återkomma med information 
när vi vet mer. Gunilla informerade också om det aktuella 
smittoläget och vad vi ska tänka på.

10. Kommande års verksamhet. Bigårdsmöten hos Ida i maj och 
hos Johan i juni. Vem som bjuder in till bigårdsmöte i aug är inte 
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bestämt; David och Gösta kollar. I okt/nov blir det som tidigare 
utlämning av oxalsyra.

Henrik Permalm och Lars Ekvall fortsätter som samordnare för 
biodlare som vill sälja/köpa samhällen. 

Henrik kommer hålla en nybörjarkurs VT 19. Ev kommer även 
Christoph Frank hålla en nybörjarkurs.

11. Övriga frågor. Allmän diskussion.

12. Mötet avslutades.

………………………………………

Cecilia Rastad, sekreterare

…………………………………….                   …………………………………..
Christoph Frank, justerare                       Olle Stenhamre, justerare


