
Sjuhärads Biodlardistrikts årsmöte lördag 11 februari 2017. 

Protokoll 

 

§1   Mötet öppnas 

       Sven Bergqvist öppnade årsmötet och hälsade välkommen 

§2   Godkännande av dagordning 

       Dagordningen godkändes 

§3   Val för årsmötet av: 

a)    ordförande      Sven Bergqvist 

b)    sekreterare     Annica Ehn 

§4   Val av två justerare för dagens protokoll tillika rösträknare 

       Åke Ferm och Nina Ferm 

§5   Fråga om icke ombuds yttrande-och förslagsrätt 

       Icke ombud får yttra sig 

§6   Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

        Ok 

§7   Godkännande av kallelse 

       Kallelsen godkändes 

§8   Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017(bilaga 1 och 2) 

        Godkändes 

§9   Fastställande av resultat-och balansräkning(bilaga 3) 

       Fastställdes 

§10 Revisorernas berättelse(bilaga 4) 

       Lästes upp av Hans Andersson 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

       Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året 

§12 Behandling av motioner,skrivelser och styrelseförslag 

       Petter Grubbström har dragit tillbaka sin inlämnade motion och motionen från 

        Kristoffer Hillebrandt bifölls och lämnades till Rävlandaortens ordförande 

        fvb till SBR. 

§13 Fråga om kostnadsersättning till styrelseledamöter,revisorer och övriga 

       Ingen ersättning utgår,distriktet bjuder ÅM-deltagare på mat. 

        Reseersättning utgår med 18.50kr/mil för uppdrag som beslutats av styrelsen.   

                     



 

§14 Fastställande av budget(bilaga 5) 

        Budgeten för 2017 godkändes 

§15 Årsavgift till distriktet 2018 

       Oförändrad 40kr/år 

§16 Val av styrelseledamöter 

a) Ordförande 1år         

    Sven Bergqvist   omval 

b) Övriga ledamöter 3 st på 2 år 

     Annica Ehn          omval 

      Jan Knudsen        nyval 

      Thony Wingårdh  nyval 

c)   Två revisorer varav en sammankallande 

        Hans Andersson   sammankallande 

       Jan-Olof Ehn 

d)   Ombud och ersättare till riksförbundsmötet 2017 i Hässleholm 

       Sven Bergqvist och Åke Ferm 

       ersättare Nina Ferm 

§17 Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolan 

       Utses inom styrelsen 

§18 Val av kommitteer fram till nästa årsmöte 

a)    Sjukdomskommitte 

b)    Miljökommitte 

c)    Honungsbedömning 

       Utses inom styrelsen 

§19 Val av valberedning bestående av sammankallande och två ledamöter 

        Ida Alfredsson      Gäsene/Herrljunga   sammankallande 

        Pekka Saarelainen  Marks Härad 

        Bertil Hulthen och Lars Jonsson hjälper till vid behov 

§20 Rapporter gällande riksförbundsmötet  och SBR 

       Årsmötet informerades om vilka tidsramar som gäller för motioner till 

        Riksförbundsmötet. 

        10 december ska motion vara SBR tillhanda med lokalföreningens yttande och 

        distriktets yttrande ska skickas senast 20 februari. 

        Sven Bergqvist och Åke Ferm deltar på Riksförbundsmötet som representanter 



        för Sjuhärads biodlare 

 

§21 Övriga frågor 

        Projektet VSH-bin i Sverige vill ha projektledare i distrikt och årsmötet valde 

        Petter Grubbström.(bilaga 6) 

        SBR vill också att distriktet väljer en ansvarig för näringsbiodlig och 

        Torbjörn Jakobsson har meddelat att han ställer upp(bilaga 7) 

       Sommarmötet 2017 

       Rävlandaortens biodlare är värd för sommarmötet 2017. 

        Söndagen 9 juli 11-14. 

        Ordförande Helena Gäskeby tar kontakt med föreläsare (VSH-bin Rickard Johansson) 

        Kassören meddelade att distriktet bidrar med 2000 kr till detta. 

 

       Annica Ehn lovade att ihop med Petter Grubbström skicka info till lokalföreningarnas 

       ordförande hur och var de hittar kurser och utbildning mm. 

 

§22 Ordförande Sven Bergqvist tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

       Borås 11/2-2017 

       vid pennan 

   

 

       Annica Ehn 

 

 

       Justeras 

 

 

       Åke Ferm                                                   Nina Ferm 

         

 

       

 


