
 

                                      

 

Protokoll fört vid Årsmöte för Kristinehamnsortens Biodlareförening 

 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal.        2021-11-25    kl. 18.00 

 

NÄRVARANDE: ANNA-KARIN OLSSON HEINO, PETER JENSEN, BENGT LARSSON, JAN ERIK WALLBERG, 

MARGARETHA AHLÉN, KARL-GÖRAN WALLDÉN, LENNART ARONSSON, KAARINA LAHTINEN, ULF 

STENMARK, SOFIE LÖFWALL, TOMAS LAGER OCH GÖSTA ERIKSSON 

TOTALT 12 NÄRVARANDE 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Anna-Karin Olsson Heino hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Årsmötet beslutade att välja Anna-Karin Olsson Heino till mötesordförande. 

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Årsmötet beslutade att välja Peter Jensen till mötessekreterare. 

§ 4 VAL AV JUSTERINGSLEDAMÖTER 

Årsmötet beslutade att välja Sofie Löfwall och Gösta Eriksson till att justera protokollet. 

§ 5 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE  

Kallelse har skickats via mejl den 25 oktober och lagts ut på Facebook. Peter har lagt en kallelse i 

brevlådan till den medlem som saknar mailadress. 

Årsmötet beslutade att årsmötet är enligt stadgarna behörigen utlyst. 

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår gicks igenom tillsammans. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

 

 

Kristinehamnsortens Biodlareföreng 

 



 

 

§ 8 EKONOMISK BERÄTTELSE 

Vår kassör Pär Elfström kunde på grund av arbete ej närvara vid årsmötet. Föregående 

verksamhetsårs Resultat och balansräkning presenterades för årsmötet av ordförande Anna-Karin. 

Föreningen har gjort en vinst på 2322 kr Föreningens saldo var vid bokslut 31 507,34 kr. 

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna. 

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE  

Revisorsberättelse lästes upp för årsmötet. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 REDOGÖRELSE FÖR SKRIVELSER FRÅN DISTRIKT OCH ELLER FÖRBUND 

Inga skrivelser har inkommit från distrikt eller förbund. 

§ 12 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG 

Medlemsregistret som Sveriges Biodlares riksförbund har upprättat saknar medgivande där 

föreningen får nyttja uppgifter ur registret. 

Anna-Karin har skrivit en proposition angående GDPR och föreningsregistret där hon föreslår att 

Sveriges Biodlare riksförbund ser över registret och skapar möjlighet för medlemmarna att godkänna 

att vi får använda uppgifterna ur registret. 

Styrelsen Godkände propositionen efter några mindre justeringar och beslutade att den skall skickas 

in till Distriktet. 

§ 13 BEHANDLING AV STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

Anna-Karin Olsson Heino läste upp verksamhetsplanen där följande aktiviteter är föreslagna: 

• Inköp av slunga. 

• -Medverkan på Vike bondemarknad där föreningen skall informera om biodling, pollinering 

mm. 

• Tre ”Bisurrträffar”. 

• Nybörjarkurs i biodling. 

• Kurs ”Säker Honung”. 

• Fortsatt drift av visningskupan i Gustafsviks Herrgårdspark. 

• Resa till Fjärils och humleträdgården på Sågholmen i Karlskoga. 

 

Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.  

 

 

 

 



 

§ 14 BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 2022 

Ordförande presenterade budgeten för kommande verksamhetsår. 

Årsmötet tyckte att budgeten skulle justeras med 500 kr i intäkter för uthyrning av slunga. 

Efter justering räknar vi med att göra en förlust på 7850kr, där inköp av slungan står för merparten. 

Årsmötet godkände det justerade budgetförslaget. 

§ 15 FÖRENINGENS ANDEL AV DEN TOTALAMEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023 

Årsmötet beslutade att föreningens andel till SBR för 2023 skall vara oförändrad, 

60 kr för fullbetalande medlem och 40 kr för familjemedlem. 

§ 16 VAL AV ORDFÖRANDE 
Valberedningen föreslog omval av, Anna-Karin Olsson Heino till ordförande.  

Årsmötet beslutade att välja Anna-Karin Olsson Heino till ordförande på 1 år. (Omval) 

§ 17 VAL AV STYRELSLEDAMÖTER 

Mandattiden har gått ut för följande ledamöter: Pär Elfström, Ulf Stenmark och Peter Jensen 

Valberedningen föreslog omval av, Pär Elfström, Ulf Stenmark och nyval av Johan Brändström till 

styrelseledamöter. 

Årsmötet beslutade att välja Pär Elfström till styrelseledamot på 2 år. (Omval) 

Årsmötet beslutade att välja Ulf Stenmark till styrelseledamot på 2 år. (Omval) 

Årsmötet beslutade att välja Johan Brändström till styrelseledamot på 2 år. (Nyval) 

§ 18 VAL AV REVISORER 
Årsmötet beslutade att välja Jan-Erik Wallberg och Gösta Eriksson till revisorer för 

verksamhetsår 2022. 

§ 19 VAL AV VALBEREDNING 
Årsmötet beslutade att välja Kristina Ax och Susann Olofsson till valberedning, med Kristina Ax som 

sammankallande. 

§ 20 VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL DISTRIKTETS ÅRSMÖTE. 
Distriktets årsmöte hålls preliminärt den 19 februari 2022, med Alster-Nyeds Biodlareförening som 

värd , Kristinehamnsortens Biodlareföreningen får delta med 4 representanter. 

Årsmötet beslutade att välja Peter Jensen, Ebba Hagbom, Johan Brändström samt Sofie Löfwall att 

representera föreningen, vid distriktets årsmöte. Till ersättare valdes Ulf Stenmark och Gösta 

Eriksson. 

§ 21 VAL AV KOMMITTÉER 
Årsmötet beslutade att välja Pär Elfström, Gösta Eriksson, Susann Olofsson samt Peter Jensen till 

honungsbedömningskommitte´ med Pär Elfström som ordförande. 

Årsmötet beslutade att välja Anna-Karin Olsson Heino, Bengt Larsson Sofie Löfwall och Peter Jensen, 

till utbildningskommitté. 



 

Årsmötet beslutade att välja Bengt Larsson och Lennart Fält till bihälsokommitté. 

Årsmötet beslutade att välja Anna-Karin Olsson Heino, Sofie Löfwall och Peter Jensen till 

vaxkommitté. 

Årsmötet beslutade att välja Ebba Hagbom och Johan Brändström till bisurrkommitté. 

Posten som svärmansvarig lämnades vakant 

§ 22 DATUM FÖR ÅRSMÖTE 2023 

Mötet beslutade att årsmötet 2023 skall hållas torsdagen den 24 november kl. 18.00 I SV:s 

lokal. 

§ 23 ÖVRIGA FRÅGOR 

Margaretha efterlyste en visningskupa i det mindre formatet, som tidigare funnits i 
föreningen. Ingen av de närvarande på årsmötet kände till den.  
 
Fråga angående försäkring för svärmansvarig togs upp, styrelsen fick i uppdrag att fråga 
förbundet vad som gäller. 
Det diskuterades även om Anticimex åker ut och avlivar/avlägsnar svärmar som sitter illa till 
och inte går att fånga in. Mötet hade inget säkert svar på den frågan. 
 
Hur kan vi få in pengar till föreningen? Bingolotto är det ett alternativ eller finns det andra 
bättre lösningar?  
Vid uppförandet av visningsbigården hade vi lätt att få sponsorer, är det även ett alternativ i 
andra sammanhang? 
 
Peter avtackades med en blomma och en ask praliner från Bibruden. 
 

§ 24 MÖTET AVSLUTAS 

Ordförande Anna-Karin Olsson Heino tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar 
mötet. Efter mötet bjöds det på sedvanlig förtäring. 
 
Bilagor: 
Verksamhetsberättelse 
Årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisionsberättelse 
Budget för kommande verksamhetsår. 
Proposition GDPR 
 
 
 
    
Anna-Karin Olsson Heino    Peter Jensen  
Ordförande för mötet   Sekreterare för mötet 
  
    
Sofie Löfwall    Gösta Eriksson  
Justeringsledamot   Justeringsledamot 


