Värmlands Biodlaredistrikt

Årsmötesprotokoll 2018-02-17 Sunne
§1 Mötets öppnande.
Ordförande Lennart Fält hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2 Val av mötespresidium, ordförande, sekreterare och protokollsjusterare/ rösträknare
Ordförande valdes till Hasse Abrahamson, sekr. Anna-Karin Olsson Heino,
protokolljusterare/rösträknare; Ann Elgemark samt Yngve Karlsson.
§3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Totalt 17 st ombud närvarade, samt röstlängden fastställdes.
§4 Frågan om mötets behöriga utlysande
Beslutades att mötet är behörigt utlyst (kallelse via hemsidan, mailutskick till samtliga ombud
och medlemmar samt Facebooksidan). 21 dagar före 17 februari.
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§6 Fråga om icke ombuds förslagsrätt
Icke ombud har yttranderätt dock ej rösträtt.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Lennart Fält läste upp verksamhetsberättelsen för 2017, bifalles och lades till handlingarna.
§8 Revisorernas berättelse
Lennart Fält läste upp revisionsberättelsen för 2017, då revisorerna fick återbud till årsmötet.
Lades till handlingarna
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassören Peter Werner redogjorde för resultat- och balansräkningen. Nämndes ang.
portoavgiften, då brev till 61 st medlemmar som ej har angivit mailadress. Tillgångarna visade
på + 3024 sek vid årets slut i förhållande till årets inledning. Beslutades att fastställa resultatoch balansräkning för 2017.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen år 2017.
§11 Behandling av motioner och styrelseförslag
Inga inkomna motioner eller styrelseförslag har inkommit.
§12 Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen
Inga ersättningar har betalats ut till styrelsemedlemmar, förutom fika och bilersättning vid
styrelsemöten. Inga arvoden har betalats ut.
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§13 Val av funktionärer
Det beslutades av årsmötet efter förslag från valberedningen följande;
Ordförande 1 år; Lennart Fält
Ledamot Peter Werner (invald förra året, har 1 år kvar)
Ledamot Magnus von Essen (invald förra året, har 1 år kvar)
Ledamot 2 år Kaj Röhs (omval)
Ledamot 2 år; Anna-Karin Olsson Heino (omval)
Ledamot 2 år; Ingmar Germundsson (omval)
Ledamot 2 år; Stig Linder (omval)
Revisorer 2 st 1 år; Elisabeth Ornstein Axelsson och Jan-Erik Wallberg (omval på båda)
Revisorssuppleant 2år; Barbro Rundin och Rolf Gatback (omval på båda)
Bihälsoråd 1 år Ingmar Germundsson (omval)
Kvalitétsamordnare 1 år; Lennart Fält (omval)
Björnansvarig 1 år; Ingmar Germundsson (omval)
Utbildningsansvarig 1 år; Stig Linder (omval)
Skadegörelseansvarig 1 år; Ingmar Germundsson (nyval)
Ombud för riksförbundsmötet 2 st; Ann Elgemark och Ingmar Germundsson
Valberedningen; Yngve Karlsson (sammankallande) Mats Johansson och Margareta Åkerman
MÖTET AJOUNERAS FÖR LUNCH, ÅTERUPPTOGS KL 1300
§14 Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret
Se bilaga för verksamhetsplan 2018. Kassör Peter Werner redovisade för kommande
årsbudget med ett underskott på 5 000 kr. Se bilaga för budget för verksamhetsåret 2018. Det
beslutades att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för 2018
§15 Beslut om årsavgift till distriktet för 2018 (styrelsens förslag oförändrat 65 kr)
Beslutades att det är oförändrat.
§16 Övrig information
• Jean Berg, ordförande Fryksdalens Biodlareförening, informerade om föreningens
verksamhet som har ökat antal medlemmar efter en kraftig nedgång. De har ett stort
upptagningsområde och har även en lokalsektion i Torsby. Lokalsektionen hade bl a
en nybörjarkurs för 2 år sedan och de fick stöttning det första biodlaråret. Fryksdalens
biodlareförening har bl a en föreningsbigård inne på Rottneros Park, som sponsrar
medlemmarna med fritt inträde i parken! Föreningen har även en släpvagn som är
ombyggd till mobilt slungningsrum som alla i föreningen får hyra. Önskemål om att
den förevisas på Biodlingens dag i sommar. Jean fortsatte att informera om en ny
norsk medlem ska starta upp en biodling med ca 200 - 300 st. samhällen nordväst om
Gräsmark. Biraserna i föreningen är Nordiska bin och Buckfast. Jean avslutade med
att berätta att Fryksdalens Sparbank sponsrar nya biodlare med 2 000 kr för att starta
upp sin biodling!
• Ann Elgemark lyfte upp önskemål om att utbilda flera cirkelledare. Anna-Karin
Olsson Heino svarade att lördagen 3 mars i Örebro ska SBR hålla utbildning för
cirkelledare. Annons om detta ligger ute på www.biodlarna.se
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Margareta Åkerman efterlyste utbildning om ”Säker Honung” och att fler ska få
tillgång till den kursen. Anna-Karin Olsson Heino svarade att Kristinehamnsortens
biodlare förening ska hålla utbildning i ”Säker Honung” vid 2 tillfällen under våren.
Alla medlemmar i Värmland är välkomna att anmäla sig dit. Anna-Karin informerade
även att förra våren höll distriktet utbildning för cirkelledarna i Värmland för att
utbilda i ”Säker Honung”. Det ligger på respektive lokalförenings intresse att
arrangera kurs i ovan nämnd.
Jean Berg undrade om utbildningspaketet ”Bikupan-Skattlådan”. Yngve Karlsson
svarade att det är nedlagt och har ersatts av det nya utbildningspaketet som kom för ca
4 år sedan. ”Mina första år som biodlare” där finns bl a ”Säker Honung” med. Yngve
fortsatte att informera om att det planeras för med utbildningsmaterial för
”Kupsnickarkurs” och ”Drottningodling”. Dock är detta under utveckling och oklart
när den är färdig.
Ingmar Germundsson informerade om den nya bihälsolagen som ligger ute på remiss
från SJV. Ingemar informerade även om att ”församlingsgränser” kommer upphöra
som avstånd/område och istället kommer ersättas med kilometergränser istället.
Troligen kommer avståndet bli 3 km, men detta är ännu inte fastställt. Ingemar
avslutade med att i år 2018, är det dags att anmäla sina bigårdar till Länsstyrelsen i
Dalarna. Det som man kan ta med är att EU grundar sitt bidrag till SJV gällande hur
många bigårdar som finns i landet. Ju fler anmälda uppställningsplatser som anmäls
till LST desto mer pengar kommer in till Nationella Honungsprogrammet!

§17 Mötets avslutande
Det beslutades att nästa årsmöte ska hållas lördagen 16 februari 2019. Beslutades att styrelsen
får i uppdrag att ansvara vart mötet skall hållas. Årsmötet avslutades av den valda ordförande
Lennart Fält.

__________________________
Ordförande Hasse Abrahamsson

_______________________________
Sekreterare Anna-Karin Olsson Heino

___________________
Justerare Ann Elgemark

____________________
Justerare Yngve Karlsson
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