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Årsmötesprotokoll 2022-02-19 Digitalt Zoom 

 
Närvarande; Elisabeth Spillman, Anna-Karin Olsson Heino, Sofie Löfwall, Elin Iderström, 

Styrbjörn Mörk, Kaj Röhs, Mats Johansson, Annuska Joosten, Dan Kihlström, Elisabeth 

Ornstein Axelsson, Ingemar Germundsson, Johan Brändström, Lena Broström, Maria 

Fridfelt, Patrick Nordman, Peter Jensen, Peter Werner, Jan-Erik Wallberg, Lennart Fält, 

Bertil Eriksson, Gösta Eriksson, Henrik Kåräng, Inger Karlsson, Ann Elgemark, Lars 

Pettersson, Yngve Karlsson, Tore Holmgren, Ulrich Hartmann. 

 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Lennart Fält hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat. Vi 

håller tyst minut för våra medlemmar som har gått ur tiden. 

 

§2 Val av mötespresidium, ordförande, sekreterare och protokollsjusterare/ rösträknare  

Ordförande valdes till Elisabeth Spillman Åkerlund, sekr. Anna-Karin Olsson Heino, 

protokolljusterare samt rösträknare Sofie Löfwall och Dan Kihlström. 

 

§3 Godkännande av kallelsen till årsmötet 

Beslutades att mötet är behörigt utlyst (kallelse via hemsidan, mailutskick till samtliga ombud 

och medlemmar samt Facebooksidan). 14 dagar före 19 februari 2022 (2022-02-02). 

 

§3a Fråga om icke ombuds förslagsrätt  

Icke ombud har yttranderätt dock ej rösträtt.  

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd; 

Totalt 17st valda ombud närvarade (förutom distriktets styrelse, valberedningen, revisorer och 

inbjudna deltagare) samt röstlängden fastställdes. 

 

§4 Fastställande av dagordning/föredragningslistan 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§5 Styrelsens redogörelse för året som gått 

-Verksamhetsberättelsen;  

Ordförande frågade om samtliga läst genom den. Ordförande reagerar på avsaknad av org.nr. 

Redovisning av styrelseledamöter saknas, antal styrelseprotokoll (två stycken saknas) är 

felaktiga. Det är inte protokollfört att man har bordlagt årsmötet för 2021. Lennart bekräftar 

att det inte finns något skriftligt beslut. Anna-Karin Heino berättar att hon representerade 

distriktet på von Echstedtska gården efter förfrågan från Värmlands Museum när de 

arrangerade om Biets dag. Anna-Karin föreläste om bin, biodling och pollinering. Peter 

Jensen ifrågasätter uppgifter om Informationsbigården Naturum i Karlstad, då det inte är 

redovisat i verksamhetsplan, hemsidan eller i budget. Yngve redovisar att när han satt som 

ordförande i distriktet, fick förfrågan att bemanna en visningsbigård. Visningsbigården har 

varit bemannad i 11 säsonger med hjälp av medlemmar från Karlstadorten- och Alsterortens 

biodlarförening (en söndag vid fem tillfällen under sommaren). 
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Maria Fridfelt ifrågasätter tillgängligheten till verksamhetsberättelsen, att det var ont om tid 

att ta del utav. Ann Elgemark föreslog att verksamhetsplanen ska kompletteras för 2023 med 

informationsbigården och låta den nya styrelsen arbeta fram en ny verksamhetsplan. Detta 

beslutades av årsmötet. Det beslutades att von Echstedtska gården ska infogas i 

verksamhetsberättelsen i 2020-2021och godkännas. Kaj Röhs röstade emot det. 

 

-Bokslut. Årets resultat 23 858 kr. Kassören Peter Werner redovisade balans och 

resultatrapporten. P.g.a. pandemin var det budgeterat med en förlust på – 7000kr men då inga 

utgifter skedde visar det på plus.  

 

Peter Jensen ställer frågan för budgeten gällande Föreningsarkivet inte är redovisat. Peter 

Werner förklarade att den ingår under ”kontorsmaterial, dator”. Peter Werner förklarar att det 

inte finns något budgetförslag för 2021, 52 624 kr vid 1 jan 2021. P.g.a. pandemin har ingen 

aktivitet genomförts, därför är utgifterna låga. Resultatet för år 2022 är 76 482 kronor på 

kontot. Peter förklarar att även medlemsavgifter för 2022 har inkommit, vilket innebär att det 

finns på kontot idag, totalt 98 621 kr. Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 

2020–2021. Ordförande föreslår att bokslutet 2020 läggs till årsmöteshandlingarna. Detta 

beslutades av årsmötet. 

 

-Revisionsberättelse; 

 Ordförande konstaterade att revisionsberättelsen, har kommit sent och ställer frågan om alla 

har hunnit ta del. Ordförande reagerar att det inte finns en revisionsberättelse för 2020. Peter 

Werner har den och mailar detta till sekreteraren, samt delar den i det digitala mötesrummet, 

så samtliga mötesdeltagarna kan ta del av den.  

 

Revisorn Elisabeth Ornstein Axelsson, läste upp revisionsberättelsen för åren 2020–2021. 

Revisionsberättelsen 2020 bifogas i handlingarna.  

 

§6 Beslut angående ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen åren 2020–2021 

 

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från förbund och /eller föreningar  

Inga inkomna handlingar till distriktet. 

 

§8 Behandling av motioner och styrelseförslag  

Motion har inkommit från Kristinehamnsortens biodlareförening. Se bifogade 

årsmöteshandlingar. Distriktets styrelseförslag är att årsmötet bifaller motionen. Ann 

Elgemark föreslår att motionen går in som en skrivelse till SBR för att uppmärksamma 

problemet för snabbare handläggning hos SBR, då motionen avhandlas på riksförbundsmötet 

2023. Kaj Röhs röstar emot. Det beslutas att bifalla motionen. Distriktets styrelse tillser att 

SBR får motionen tillhanda som en skrivelse. 

 

§9 Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 

- Beslutades att fastställa verksamhetsplanen för 2022 

Tillägg till verksamhetsplanen: visningsbigården ska ingå, samt hur många styrelsemöten 

anges.  
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*Förslag av ordförande att sex stycken styrelsemöten ska hållas.  

*Dan Kihlström föreslår ”Honungens dag 20 augusti” ska ingå i verksamhetsplanen. 

*Peter Jensen, vill ha förtydligande om resor i budgeten, utifrån verksamhetsplanen.  

*Elin Iderström föreslår att den nya styrelsen har en ”kick-off” i närtid efter det 

konstituerande mötet, för att lära känna varandra, förslag till verksamhetsplanen. 

*Anuska Joosten föreslår om föreläsningar, tex om förebyggande om bisjukdomar ska stå 

med.  

*Dan Kihlström föreslår att den nya styrelsen, ska ges möjlighet att göra en revidering av 

verksamhetsplanen 2022, och delge till ombuden. 

*Dan Kilström vill ge styrelsen möjlighet att lägga fram egna aktiviteter.  

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen 2022, utifrån de nämnda förslag och 

styrelsen får omarbeta utifrån och eventuell egna förslag från styrelsen, därefter maila ut till 

ombuden och medlemmarna inom en månad.  

 

- Beslut ang. distriktens andel av medlemsavgiften för 2023 

Ordförande reflekterar att det inte finns något beslut om medlemsavgiften. Lennart Fält 

berättar att det inte har beslutats 

* Lennart Fält föreslår att årsmötet beslutar om oförändrad till 65 kronor.  

* Maria Fridfelt föreslår att årsmötet sänker avgiften till, med anledning av den goda 

ekonomin, till fördel för lokalföreningen, då lokalföreningarna kan genomföra en höjning, 

utan att den totala medlemsavgiften höjs, till syfte till förmån till lokalföreningen. 

 

Årsmötet beslutar att sänkningen av medlemsavgiften till distriktet med 35kr. Detta ska 

tydliggöras till lokalföreningarna, att deras medlemsavgift inte föreslås höjas mer än 35 kr för 

att inte den totala medlemsavgiften förändras i sin helhet. 

 

- Budget 

Årsmötet beslutade att fastställa budgetförslaget för det kommande året 2023.  

 

§10 Val av ordförande 

Valberedningens sammankallande Yngve Karlsson redogjorde förslag till ordförande. 

Det beslutades av årsmötet efter förslag från valberedningen följande; 

Nyval: Ordförande 1 år; Ann Elgemark. 

 

§11 Val av styrelseledamöter  

Det beslutades av årsmötet efter förslag från valberedningen följande med anledning att det 

inte var något årsmöte 2021. Valberedningens förslag är följande; 

 

Ledamot 2 år Jan-Erik Wallberg (Kristinehamn) nyval 2 år  

Ledamot 2 år Ingmar Germundsson (V:a Värmland) omval 2 år  

Ledamot 2 år Elin Iderström (Alster Nyed) omval 2 år  

Ledamot 2 år Lars Pettersson (Tveta) fyllnadsval 1år  

Ledamot 2 år Anna Karin Olsson Heino (Kristinehamn) omval 1 år  

Ledamot 2 år Anette Back Olsson (Fryksdalen) omval 1 år 
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§12 Val av eventuella kommittéer/arbetsgrupper 

Ej aktuellt 

 

 

§13 Revisorer 

Beslutades att välja två stycken revisorer på 1 år; Elisabeth Ornstein Axelsson (omval 1 år) 

och Bengt Larsson (nyval på 1 år). 

 

 

§14 Revisorssuppleant 

Beslutades att välja två stycken revisorssuppleant 1år; Rolf Gatback (omval 1 år) och Peter 

Werner (Nyval 1 år) 

 

 

§15 Val av valberedningen 

Det beslutades att valberedningen ska bestå av följande; Lennart Fält (sammankallande) Mats 

Johansson och Margareta Åkerman. 

 

 

§16 Val av ombud och ersättare till Riksförbundsmötet 

Ej aktuellt för detta årsmöte. Vid behov får styrelsen utse ombud och ersättare. 

 

 

§17 Övriga valärenden 

Det beslutades; 

-bihälsosamordnare/björnansvarig; Ingmar Germundsson, omval 1 år 

-utbildningssamordnare; Elin Iderström omval 1 år. 

-hemsidesansvarige; styrelsen utser 

-kvalitétsamordnare; Lennart Fält omval 1 år 

-medlemsansvarige; styrelsen utser 

-kontaktperson för distriktet; styrelsen utser 

-avelsamordnare; styrelsen utser 

-näringsbiodlingssamordnare; styrelsen utser 

-ombud till årsmöte i samverkande organisationer; styrelsen utser 

 

 

§18 Övrig information 

Inga uppgifter. 

 

 

§19 Mötets avslutande 

Ordförande tackade Lennart Fält, Peter Werner samt Kaj Röhs för deras styrelsearbete 

 

Ordförande Elisabeth Spillman överlämnade till distriktets nya ordförande Ann Elgemark. 

Ann Elgemark tackade för förtroendet med förhoppning med ett aktivt verksamhetsår. 
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________________________________  _______________________________ 

Ordförande Elisabeth Spillman Åkerlund Sekreterare Anna-Karin Olsson Heino 

 

 

 

 

 

 

___________________   ____________________ 

Justerare Sofie Löfwall    Justerare Dan Kihlström 

 


