Årsmötesprotokoll
Tid:

Onsdagen den 13 november 2013 kl 19.00

Plats:

Församlingshemmet, Stala

Närvarande: Vid årsmötet deltog 30 medlemmar.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande öppnade mötet.
Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande för årsmötet valdes Claes Fossum.
Till sekreterare för årsmötet valdes Kristina Rehnberg.
Till att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Jirina Janzbach och
Tryggve Gustavsson.
Föredragningslista.
Föredragningslistan för årsmötet godkändes.
Kallelse.
Kallelse till årsmötet som gick ut via föreningsbladet ”Flustret” godkändes.
Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse föredrogs och
godkändes.
Beslut angående ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Redogörelse för skrivelser från distriktet och/eller förbundet.
Medel har sökts från EU för en förstudie för bildande av Biinstitut AB där Arne
Johansson och Maja-Lena Fremling blir drivande.
Behandling av motioner.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året.
Något förslag till föreläsare vid vårmötet 2014 förelåg ej.
Kurs för biodlare fortlöper i Studieförbundet Vuxenskolans regi med Claes
Fossum som ledare.
Kurs för drottningodlare kommer även 2014 att anordnas.
Den pågående ”bisnickarkursen” med Tryggve Gustavsson, Erland Berntsson
och Bengt Paulsen som handledare avslutas under år 2013.
Fastigheten vid Näs skall säljas och det är oklart om föreningen kommer att få
vara kvar där med bikupor och slungutrustning.
Obs-kuporna kommer även under 2014 att finnas i Henån och vid Göksäter och
handhas av Örjan Magnusson och Helge Hermansson.
Beslutades att medlemsavgiften för 2015 lämnas oförändrad, 50: - kr.
Budgeten för det kommande året är tillfredsställande.

10.

Val av styrelseordförande.
Claes Fossum omvaldes till ordförande på 1 år.

11.

Val av styrelseledamöter.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Bengt Paulsen (vice ordförande), Kristina
Rehnberg (sekreterare). Nyval av kassör Gunilla Paulsen samt fyllnadsval av
ledamot Björn Svensson.
Val av ersättare för styrelseledamöterna.
Örjan Magnusson.
Val av eventuella kommittéer.
Till ledamöter i honungsbedömningskommittén omvaldes Helge Hermansson
(sammankallande), Sven Johansson och Leif Gullberg samt nyval Kristina
Rehnberg (ersättare)
Val av revisorer.
Till revisorer på ett år omvaldes Kurt Olsson (sammankallande) och Leif
Gullberg.
Val av ersättare för revisorerna.
Ersättare Lennart Olsson.
Val av valberedning.
Till valberedning på ett år omvaldes Helge Hermansson (sammankallande) samt
Mårten Svensson och Stig Olsson.
Val av ombud till distriktets årsmöte.
Till ombud på distriktets årsmöte 2014 valdes Jirina Janzbach, Helge
Hermansson, Tryggve Gustavsson, Örjan Magnusson, Claes Fossum (ersättare)
samt Roger Olsson (ersättare).
Övriga valärenden, t ex ombud till årsmöte i samverkande organisationer.
Förelåg ej.
Övriga frågor.
Diskuterades frågor kring det nystartade Biinstitutet - kommer medel från EU
att finnas även i framtiden, och hur kommer fördelningen mellan SBR och
Biinstitutet att se ut.
Avslutning.
Avtackning.
Ingemar Martinsson och Bo Svanberg avtackades för gott styrelsearbete.
Särskilt tack till Ingemar som varit föreningens kassör i många år.
Föredrag.
Magnus Samuelsson berättade medryckande om den fängslande processen vid
svärmningen, och om binas sökande efter nytt boende.
Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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Sekreterare

Justeras

……………………
Kristina Rehnberg

…………………….
Jirina Janzbach
…………………….
Tryggve Gustavsson

