Årsmötesprotokoll
Tid:
Onsdag 2018 11 07 kl. 19.00
Plats:
Församlingshemmet i Stala
Närvarande: Vid årsmötet deltog 29 medlemmar.
1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande öppnade mötet.
2. Val ordförande
Till mötesordförande valdes Jan Samuelsson.
3. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Magnus Nadén.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Jirina Janzbach och
Sven Johansson.
6. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till årsmötet som gick ut via föreningsbladet Flustret godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsrapport
Styrelsens verksamhetsrapport föredrogs och godkändes.
8. Fastställande av resultat och balansräkning för 2017
Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes.
9. Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11.Budget för 2019
Förslag på budget föredrogs och godkändes.
12.Val av ordförande
Till ordförande omvaldes Jan Samuelsson för 1 år.
13.Val av övriga styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes Martin Persson, Lars Lindberg och Lennart Karlsson
för 2 år.
14.Val av revisor och suppleant
Till revisorer omvaldes Kurt Olsson (sammankallande) och Leif Gullberg. Till
suppleant omvaldes Lennart Olsson.
15.Val av valberedning och suppleant
Till valberedning omvaldes Helge Hermansson (sammankallande), Claes Fossum
och Stig Olsson.

16.Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte
Till ombud till distriktets årsmöte 2019 valdes Jan Samuelsson, Helge Hermansson,
Martin Persson och Vera Liebens, ersättare Klaes-Göran Karlsson och Bengt
Paulsen.
17.Val av honungsbedömningskommitté
Till ledamöter i honungsbedömningskommittén omvaldes Helge Hermansson
(sammankallande), Sven Johansson och Leif Gullberg. Som ersättare valdes
Kristina Rehnberg.
18.Val av arbetsgrupp för boden mm
Martin Persson huvudansvar. Helge Hermansson, Clas-Göran Carlsson, Claes
Fossum och Lennart Karlsson.
19.Val av skötselgrupp av bigården och honungshanteringen
Örjan Magnusson och Jirina Janzbach.
20.Verksamhetsplan 2019
Föredrogs och godkändes.
21.Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
22. Beslut om årsavgift till föreningen nästkommande år, förslag 100 kr
Beslut att medlemsavgiften blir 100 kr för 2019.
23.Övriga frågor
● Jirina Janzbach informerade om att nya föreskrifter om bitillsyn
träder i kraft 1 januari 2019, som bl a innebär att man kan flytta
bisamhällen över församlingsgränser. Den enskilde biodlaren
ansvarar för att det är friska samhällen. Biodlaren får själv bekosta
laboratorieprov på samhällen före flytt eller försäljning. Mer
information kommer att finnas på SBR´s hemsida, i Bitidningen och
på Jordbruksverkets hemsida.
● Oxalsyra kommer att erbjudas kostnadsfritt av Jirina. Mail kommer
att skickas ut när det är dags. Var och en får skicka mail eller sms till
Jirina om hur många samhällen man har.
● Magnus Nadén informerade om att det bildats en grupp bestående av
Claes Fossum, Helge Hermansson, Bengt Torstensson, Kurt Olsson
och Magnus Nadén för att planera inför 100-års jubileet. Idéer tas
tacksamt emot.
● Monica Selling informerade att distriktets årsmöte kommer att vara 9
februari 2019, i Vasakyrkans församlingshem i Göteborg. Samma
helg, 8-10 februari, kommer yrkesbiodlarna ha konferens,
ApiScandia, i Posthotellet i Göteborg.
● Monica informerade kort om distriktets biodlingsdag på Eriksberg,
där bl a Helge Josefsson informerade om sin verksamhet på
Tavlebord.
24.Nästa årsmöte
2019 11 06.
25.Mötets avslutas
Magnus Nadén avtackades för sina år i styrelsen.
Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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