
Anebyortens Biodlarförening 

 

Protokoll Årsmötet 2021 

Tallbacka onsdagen den 17 november 2021  

19 medlemmar närvarande (förteckning finns)  

Inledning 

Ordförande Katja Lundholm hälsade alla varmt välkomna särskilt till Bo Malmsten kvällens föreläsare 
som rest hit från södra Värnamo. Bo sitter med i distriktsstyrelsen. 

Katja redogjorde för kvällens upplägg och lämnade därefter ordet till Bo Malmsten.   

Bo inledde med ekonomi och ställde frågan om ”Hur får man ekonomi i biodlingen” och listade sedan 
22 olika säljbara produkter varav honung i olika former ex. fast, flytande, nyslungad, kakhonung mm. 
var en del, men även produkter som pollen, bibröd vaxljus, vaxdukar, avläggare, drottningar mm. 

Nästa bild var på ett lågt pris på Honung där det uträknade priset på honung till butiken var ca 67 
kr/kg han uppmanade oss att inte dumpa priset utan vara stolta för vår fina produkt, även om 
skörden varit stor så blir priset oftast bättre framåt våren och honungen tål att lagras i flera år. 

”Vad säjer lagen” alla har anteckningsskyldighet spara kvitton mm i 5 år Vid nettoomsättning över 
30000 är man momsredovisningsskyldig.  

”Starta bolag” Enskild firma, Handelsbolag eller Aktiebolag, minst 17 kupor är praxis för att få starta 
Aktiebolag och man måste sätta in 25000:-  varav man får använda hälften för investeringar.  

Nästa punkt ”skröt” Bo om sin biodling i Åminnebruk han har 50 samhällen 40 produktion 10 för 
drottningodling och strulsamhällen. Ca 40kg/Samhälle, drivfodrar på våren, drottningsavläggare på 3 
år gamla drottningar och på samhälle som vill svärma, skattlådor på 15 maj. 

Säljer honung fast och flytande samt kakhonung även vaxljus och vaxdukar mm. 

Hemsida WWW.biboden.se 

Katja tackade Bo med en blomma och vi samlades runt väl tilltagna smörgåstårtor. 

Årsmötesförhandlingar 

1. Öppnade 
Ordförande Katja Lundholm förklarade mötet öppnat. 

2. Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Katja Lundholm 
Till sekreterare valdes Bengt Wagnström 
Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Löfqvist och Mickael Wimmerdahl 

3. Godkännande av kallelse 
Kallelsen med verksamhetsberättelse för 2021, ekonomisk redogörelse och budget har i god 
tid skickats med epost samt en påminnelse veckan innan årsmötet. 
Mötet godkände kallelsen. 

4. Föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes 

5. Styrelsens redogörelse för året som gått 
- Verksamhetsberättelsen bifogades kallelsen.  Godkändes (bifogas) 
- Bokslutet redovisades av Mona Löfqvist. Viss oro för minskade tillgångar. Saldo 2021-09-20 
15798:- Godkändes 

http://www.biboden.se/


- Revisionsberättelsen lästes upp, Revisorn har inga anmärkningar utan föreslog ansvarsfrihet 
för kassör och styrelse. 

6. Beslut ang ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att ge styrelse och kassör ansvarsfrihet för 2021.  

7. Skrivelse fr. distrikt och SBR 
Inga skrivelser finns att redovisa 

8. Budgetförslag för 2022 Godkändes (Bifogas) 

9. Verksamhet det kommande året 2022 
- Upptaktsträff i april 
- Onsdagskvällar i bigården 
- Nybörjarkurs Peter och Bengt 
- Drottningodlingskurs Bengt  
- Honungsbedömning 
- Årsmöte 
Diskussion om hur vi kan få fart på föreningen det känns lite som den somnat in, inte så     
många besökande på onsdagträffarna. Mer om det på övriga frågor.  

10. Föreningens andel av medlemsavgiften för 2023 
Årsmötet beslutade att höja med 5 kr till: fullbetalande medlem 40kr familjemedlem 40kr 
juniormedlem 40kr vänmedlem 40kr 

11. Val av Ordförande  
Omval Katja Lundholm 1år 

12. Val av styrelseledamöter 
Omval Bojne Andersson och Mona Löfqvist, Nyval Tove Gren alla 2 år 
Kvarstår på ett år Bengt Wagnström, Mikael Wimmerdahl och Sven-Erik Jordestig 

13. Val av revisor 
Svante Johansson 1år 

14. Val av revisorsersättare 
P O Lövqvist 1 år 

15. Valberedning 
Omval Torbjörn Lundbom och Magnus Ljunggren 1år 

16. Val av 4 ombud till distriktets årsmöte samt 4 ersättare 
Ordinarie Torbjörn Lundholm, Peter Löfqvist, Mikael Wimmerdahl och Joacim Classon 
Ersättare Jan Korsfeldt, Anki Claesson, Mona Löfqvist Och Bengt Wagnström 

17. Utbildningssamordnare 
Peter Lövqvist 1 år 

18. Honungsbedömningskommitté Omval Peter Löfqvist, Kristina Aston, Tove Gren Nyval Emil 
Nylen 

19. Bigård och materialansvarig 
Då P O och Lisen avböjt omval har styrelse och valberedning inte hittat någon ersättare, så en 
ny lösning har utarbetats, Peter och Mona har bigården som sin utbigård föreningen har två 
kupor främst i utbildningssyfte samt avläggare till medlemmar, formen för hur detta ska 
skötas har inte ännu helt fastslagits. 

20. Depåansvarig 
Bengt Davidsson 1 år 



21. Friskvårdsansvarig 
Bengt Davidsson 1 år 

22. Övriga frågor 
Förslag på inköp av föreningsslunga, Årsmötet avslog förslaget med motiveringen att 
platsbrist för förvaring, viss smittorisk, ekonomin tillåter inte den investeringen. 
 
Fråga om depåhonungen inte hamnar i Mantorp, kan vara så och diskussion uppkom om att 
föreningen ska ha en egen depå, styrelsen tar med sig frågan. 
 
Begreppet stödmedlem tas bort då systemet inte kan hantera detta, gamla medlemmar är 
alltid välkomna på våra träffar. 
 
Bengt W tog upp frågan om att få fart på föreningen som somnat in lite med få besökare på 
onsdagsträffarna, Läste upp några förslag som förre styrelseledamoten  
Karina Gustavsson gett oss. 

• Fler studiebesök (var mkt trevligt att se Bojnes "anläggning").  

• Workshops, t.ex. gör egen bivaxduk, salva, cerat (bl.a. studieförbundet vuxenskolan har 
detta på andra orter) 

• Fortsättningskurs i biodling 

• Biodling som affärsidé (t.ex. bjuda in Lars från Skogens Honung som har bisafari, ho-
nungscafé, andelsbiodling, sorthonung m.m. Mer info på skogenshonung.se) 

• Biprodukter (t.ex. studiecirkel/föreläsning om propolis och pollen. Alexandra De Paoli 
och Lotta Fabricius Kristiansen har ju forskat en del här. Mer på svenskabin.se) 

• Medlemsträffar med tema om t.ex. hur man bär sig åt när man vill börja sälja sin honung, 
hur tolkar man livsmedelsverkets regler, prissättning m.m.  

• Bjuda in allmänheten till någon trivseldag där de som är nyfikna på biodling men inte be-
stämt sig har möjlighet att titta på föreningsbigården, få info och möjlighet att ställa frå-
gor. 

Bra förslag en del av dessa finns redan på distriktet och vi är nog för små för att genomföra 
en del, några tycker att det ska inte vara för mycket utan det är nog med det vi gör i dag.Sty-
relsen tar med sig frågan, men vi var överens att vi ska försöka locka till flera besök på våra 
onsdagsträffar, bland annat med att ha två ansvariga på rullande schema, och ha några te-
man då och då.   

23. Avslutning 
Katja tackade P O Och Lisen för deras arbete med bigården, det har blivit många besök under 
åren, och vi vet att det har varit mycket jobb med detta. De fick en låda med div. godsaker. 
Tack så mycket 
 
Ordförande Katja Lundholm tackade för visat intresse och förklarade 2021s årsmöte 
avslutat. 
 

 

 

    Sekreterare      Ordförande       Justeras    Justeras 

 

…………………………… ………………………… ……………………… …………………… 

Bengt Wagnström Katja Lundholm Mikael Wimmerdahl Joacim Classon 

http://skogenshonung.se/
http://svenskabin.se/

