
Sjuhärads biodlardistrikt  

Protokoll årsmöte 13 februari 2016. 

 

§1  Mötet öppnas 

      Ordförande Sven Bergqvist öppnade mötet och hälsade välkommen.  

§2  Godkännande av dagordning 

      Dagordningen godkändes efter justeringar enligt SBR:s nya stadgar. 

§3  Val för årsmötet av: 

a. Ordförande 

Till mötesordförande valdes Ingvar Karlsson 

b. Sekreterare 

Till årsmötessekreterare valdes undertecknad. 

§4   Val av två justerare för dagens protokoll,tillika rösträknare 

       Gunilla Lagerström och Åke Ferm 

§5   Fråga om icke ombuds yttrande och förslagsrätt 

       Icke-ombud har yttranderätt men inte förslagsrätt på årsmötet 

§6   Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

      Röstlängden fastställdes 

§7   Godkännande av kallelse 

      Kallelsen godkändes 

§8   Verksamhetsberättelse och kassaberättelse 2015 (bil.1 och 2) 

        Godkändes och lades till handlingarna 

a. Verksamhetsplan 2016 (bil.3) 

Godkändes och lades till handlingarna 

§9   Fastställande av resultat och balansräkning (bil.4) 

Godkändes och lades till handlingarna 



 

§10   Revisorernas berättelse (bil.5) 

            Hans Andersson läste upp revisionsberättelsen 

§11   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

         Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 

§12   Behandling av motioner,skrivelser och styrelseförslag  

Inga motioner har inkommit.Sven informerade om pengar från Postkodlotteriet till SBR till  Bi-kalender   

där man undersöker klimatförändringarnas påverkan på biodlingen. 

         Styrelsen vill att föreningarna  diskuterar kostnad för nybörjarkurserna och tar ut en kursavgift.          

§13   Fråga omkostnadsersättning till ordförande,kassör,sekreterare,ledamöter 

         revisorer och övriga funktionärer 

         Styrelseledamöter får betalt för faktiska kostnader samt reseersättning  vid externa möten.  

  §14   Fastställande av budget. 

         Budgeten fastställdes och ev.överskott disponeras enligt styrelsens förslag. 

§15   Årsavgift till distriktet 2017 

         Årsavgifter blir oförändrad 40kr/år 

§16   Val av styrelseledamöter (bil.6) 

         a.Ordförande 1 år                        Sven Bergqvist                                                

         b.Övriga ledamöter 2 år        Eskil Eriksson,Åke Ferm och Nina Ferm                                      

            Kvarstår 1 år  Annica Ehn,Pekka,Saarelainen och Kent-Erik Nyblom 

         c.Två revisorer med minst en ersättare mandattid 1 år 

              Hans Andersson(sammankallande) och Conny Persson 

              Ersättare:Göran Karlsson 

        d.Ombud och ersättare till riksförbundsmötet 2017   mandattid 1 år 

Sven Bergqvist och Åke Ferm 

§17   Val av två ombud till Studieförbundet Vuxenskolan mandattid 1 år 

Utses inom styrelse  

 



§18   Val av kommitteer för tiden fram till nästa årsmöte  

Utses inom styrelsen 

a. Sjukdomskommitte      b.Miljökommitte      c.Honungsbedömning 

§19  Val av valberedning bestående av sammankallande och två ledamöter(bil.6) 

        Bertil Hulthen(sammankallande)Lars Jonsson och Ida Alfredsson 

§20  Rapporter gällande Riksförbundsmötet och SBR 

Åke Ferm rapporterade från RF-mötet på Sundbyholms slott(Åke blev hedersmedlem i SBR)och ihop med    

Sven lämnades redogörelse från SBR-möten i Mjölby ochb Skänninge. 

§21  Övriga frågor  

Vaxsmältaren i Bollebygd.Ingvar Karlsson tog uppförekomsten av  gifter i bivax.Medlemmar är välkomna    

till Ingvar och Lars Jonsson för att smälta sitt vax och gjuta vaxkakor.Ombuden diskuterade:Vad kan 

distriktet göra för föreningarna.Kurser,utbildning, information mm    (bil.7) 

Förslag att kontaktperson från distriktet till Förbundsstyrelsen:Sture Käll Gränna kommer och håller 

föredrag på årsmötet. 

På länsstyrelsens hemsida finns deras utbud av kurser. 

Åke informerade om sommarmötet som Marks biodlare har på Hönöhullen  söndagen 3 juli dit Preben och 

Lotta Christiansen kommer. 

§22  Mötet avslutas 

Mötesordförande tackade och mötet avslutades med honungsprovning.   Gunilla Lagerströms honung vann 

och hon får diplom på sommarmötet. 

 

 

       Borås 13 februari 2016 

       Vid pennan 

   

       Annica Ehn 

 

 

      

       Justeras                 Gunilla Lagerström                    Åke Ferm 


