Årsmötesprotokoll
Tid:

Onsdagen den 11 november 2015 kl 19.00

Plats:

Församlingshemmet, Stala

Närvarande: Vid årsmötet deltog 28 medlemmar.
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Årsmötets öppnande.
Föreningens ordförande öppnade mötet och inledde med en tyst minut för att
hedra Hjalmar Petterson som gått bort under året.
Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande för årsmötet valdes Björn Svensson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Kristina Rehnberg.
För att justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Jirina Janzbach och
Bengt Paulsen.
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.
Inga skrivelser har inkommit till årsmötet.
Behandling av motioner.
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året.
Kurs för biodlare fortlöper i Studieförbundet Vuxenskolans regi med Claes
Fossum som lärare.
Kurs för drottningodlare är planerad även 2016.
”Bisnickarkurs” är tänkt att genomföras under 2016.
Budgeten för det kommande året är tillfredsställande.
Val av styrelseordförande.
Björn Svensson valdes till ordförande på 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter.
Gunilla Paulsen, Martin Persson, Johan Karlsson och Örjan Magnusson kvarstår
i styrelsen. Till ny ledamot på två år valdes Susanne Skoglund och på ett år
Jirina Janzbach.
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Valen punkt 12-16 nedan gäller 1 år.
Val av eventuella kommittéer.
Till ledamöter i honungsbedömningskommittén omvaldes Helge Hermansson
(sammankallande), Sven Johansson och Leif Gullberg samt Kristina Rehnberg
(ersättare)
Val av revisorer.
Till revisorer omvaldes Kurt Olsson (sammankallande) och Leif Gullberg.
Val av ersättare för revisorerna.
Omval av Lennart Olsson.
Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Helge Hermansson (sammankallande), Stig Olsson
och Claes Fossum.
Val av ombud till distriktets årsmöte.
Till ombud på distriktets årsmöte 2016 omvaldes Helge Hermansson, Martin
Persson, Johan Carlsson, Björn Svensson samt ersättare Örjan Magnusson och
Claes Fossum.
Styrelsens förslag och inkomna motioner.
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 25 kr. till 75 kr. från och
med år 2017. Efter omröstning beslutades att avgiften kvarstår som nu; 50 kr./år.
Björn Svensson berättade att en viss förvirring råder om det är lagligt eller ej att
vid utskick visa sändlistan med adresser. Mötet enades om att fortsätta som nu
till den dag klart besked kan fås.
Övriga frågor.
Monica Selling informerade om kurser för certifiering av lärare för biodling,
som SBR (Sveriges Biodlares Riksförening) anordnar och har nyproducerat
material.
Hon berättade även om BEECOME-mässan i Malmö tre dagar i mars. Förslag
om praktiska sätt att ta sig dit kommer.
Martin Persson har fått erbjudande från Bergkvarabuss på 1100 kr/person för
bussresa till och från Malmö, en övernattning och middag. Priset baseras på 40
resande. Styrelsen återkommer med närmare uppgifter i februari då
mässprogrammet är klart och efterhör intresset bland medlemmarna.
Frågan om vaxhantering kom upp, då Mårten Svensson slutat smälta och pressa
vax. Någon klar rekommendation kunde inte ges.
Hjalmar Pettersons skänkta biodlarmaterial kan köpas billigt genom Helge
Hermansson.
Jirina Janzbach erbjöd färdigblandad oxalsyra för avhämtning.
Nästa årsmöte.
9 november 2016.
Avslutning.
Kristina Rehnberg avtackades för gott styrelsearbete.
Claes Fossum avslutade med att visa härliga biodlarbilder från Orust.
Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
Sekreterare

Justeras

…………………….
Kristina Rehnberg

……………………….
Jirina Janzbach
…………………….
Bengt Paulsen

