
 

             

Protokoll fört vid Årsmöte för Kristinehamnsortens Biodlareförening 

Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Vintergatans centrum, 

2017-11-29, kl. 18.00 

Närvarande: Anna-Karin Olsson Heino, Maria Carlson, Peter Jensen, Bengt Larsson, Pär 

Elfström, Carmen Kalemba, Lennart Fält, Gösta Eriksson, Jan Erik Wallberg, Margaretha 

Ahlén samt 4 medlemmar, sammanlagt 14 närvarande 

§  1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av föreningens ordförande Anna-Karin Olsson Heino som välkomnade alla 
medlemmar.Ove Larsson hedras med en tyst minut. 
 
§  2  Val av mötesfunktionärer 

- Mötesordförande: Sittande ordförande Anna-Karin Olsson Heino valdes till 
mötesordförande. 

- Sekreterare till årsmötet: Sittande sekreterare Maria Carlson valdes till sekreterare. 
- Justeringsledamöter: Mötet valde Peter Jensen och Carmen Kalemba till 

justeringsledamöter. 
 
§  3 Godkännande av kallelsen till årsmötet 
Kallelse har skickats via brev, mail, hemsida och Facebook. Kallelsen till årsmötet är korrekt 
utlyst och godkändes. 
 
§  4 Föredragningslistans godkännande 
Föredragningslistan godkändes.  
 
§  5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

- Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen delas ut och alla mötesdeltagare 
läser igenom verksamhetsberättelsen. 

- Bokslut: Kassör Pär Elfström redovisar resultaträkningen och årets budget. Under 
året har sex transaktioner genomförts. Saldot är 20 474.89 kr. 

- Revisionsberättelse: Revisor Gösta Eriksson läser upp revisionsberättelsen. 
Revisorerna ger styrelsen ansvarsfrihet. 

 
§  6 Beslut angående ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§  7 Redogörelse för ev. skrivelser från distriktet och/ eller förbundet 
Inga skrivelser har inkommit från distriktet eller förbundet  
 
§  8 Behandling av motioner och styrelseförslag 



Motion från Bengt Larsson angående reducerad medlemsavgift första året som biodlare. 
Ordförande Anna-Karin läser upp motionen. Mötet diskuterar motionen kring reducerad 
medlemsavgift och vem som ska stå för reduceringen. Förslaget bifalles av årsmötet och 
skickas vidare till distriktet.  
 
§  9 Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året 

- Möten och andra aktiviteter: Verksamhetsplanen gås igenom av ordförande Anna-
Karin. Styrelsen föreslår att man ska samarbeta med andra föreningar. 
Verksamhetsplanen godkändes. 

- Åtgärder för medlemsvärvning: Kursledarna ska bjuda in kursdeltagare till 
medlemsaktiviteter. Medlemmar kan bjuda in biodlare man känner. SMAKA på 
Värmland är ett värvningstillfälle. Föreningen kan göra sig synlig på Granngården, 
Niklasdamms handelsträdgård COOP ev.  

- Utåtriktade aktiviteter: Föreningen jobbar för att nå andra. 
- Samverkan med andra organisationer: Föreningen samarbetar med Länsstyrelsen, 

SMAKA på Värmland och Hushållningssällskapet. 
- Beslut ang. föreningens andel av medlemsavgiften för 2019:  

fullbetalande medlem SBR 385:- Distrikt 65:- Lokalförening 60:- Totalt 510:-, 
familjemedlem  SBR 40 :- Lokalförening 40:- Totalt 80 :- 
Oförändrad avgift bifalles av årsmötet.  

- Budget för kommande år. Budgeten fastställs av årsmötet. 
 
§ 10  Val av ordförande 
Ordförande, omval av Anna-Karin Olsson Heino bifalles av årsmötet - 2018 
 
§ 11  Val av styrelseledamöter 
Styrelseledamot, omval bifalles av årsmötet    Peter Jensen 2018- 2019 
Styrelseledamot, omval bifalles av årsmötet    Pär Elfström  2018- 2019 
Styrelseledamot, omval bifalles av årsmötet    Ulf Stenmark 2018- 2019 
Fyllnadsval av styrelseledamot, årsmötet bifaller att Rolf Stenholm ersätts av 
                                                                                   Carmen Kalemba - 2018 
 
§ 12 Val av revisorer 
Omval av revisorer bifalles av årsmötet 
Gösta Eriksson och Jan Erik Wallberg - 2018  
 
§ 13 Val av valberedning, varav en sammankallande 
Lennart Fält valdes av årsmötet till sammankallande i valberedningen - 2018 
Rolf Stenholm valdes av årsmötet till valberedare - 2018  
 
§ 14 Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte 
Distriktets årsmöte anordnas av Fryksdalens Biodlarförening i Sunne den 17/2-2018.  
Årsmötet bifaller tre ombud och en ersättare. 
Pär Elfström, Peter Jensen, Carmen Kalemba ordinarie - 2018 
Bengt Larsson ersättare - 2018 
 
§ 15 Övriga valärenden 



- Ansvarig för medlemsregistret: Årsmötet bifaller omval av  
Anna-Karin Olsson Heino - 2018 

- Kontaktperson för infoutskick från förbund till förening: Årsmötet bifaller omval av 
Anna-Karin Olsson Heino - 2018 

- Bihälso-samordnare: Årsmötet bifaller omval av  
Lennart Fält och Bengt Larsson - 2018 

- Utbildnings-samordnare: Årsmötet valde 
 Bengt Larsson - 2018 

- Honungsbedömningskommitté, varav en sammankallande: Årsmötet valde 
Pär Elfström till sammankallande - 2018 
Peter Jensen, Maria Carlson och Gösta Eriksson - 2018 

- Hemsidesansvarig: Årsmötet bifaller omval av  
Anna-Karin Olsson Heino - 2018  

 
§ 16 Övrig information 
Ingen övrig information. 
 
§ 17 Övriga frågor 
Margaretha Ahlén tar upp frågan om föreningsbigård. Kommunen har lämnat ett hus vid 
Sandfallet och Margaretha föreslår att föreningen tar kontakt med kommunen för att höra 
efter om kommunen kan upplåta huset och tomten till Kristinehamnsortens 
Biodlareförening. Rolf Stenholm får i uppdrag att ta kontakt med kommunen. 
 
Carmen Kalemba är intresserad av att sprida kunskap om bin och biodling till skolor och 
förskolor. Carmens förslag tas upp på kommande styrelsemöte.  
 
§ 18  Avslutning 
Ordförande Anna-Karin Olsson Heino tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar 
mötet. 
 
Bilagor: 
Verksamhetsberättelse för året 
Årsredovisning med revisionsberättelse 
Ekonomisk rapport med budget för räkenskapsåret 
Motion Bengt Larsson 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Ordförande för mötet   Sekreterare för mötet 
Anna-Karin Olsson Heino    Maria Carlson 
  

  

 
Justeringsledamot   Justeringsledamot 



Peter Jensen    Carmen Kalemba 


