Sjuhärads biodlardistrikts årsmöte lördagen 16 februari
2019.
Dagordning
1. Mötet öppnas
Mötet öppnas Sven som hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
3. Val för årsmötet av:
a. Ordförande
Till mötesordförande väljs Sven Bergqvist.
b. Sekreterare
Till mötessekreterare väljs Petter Grubbström.
4Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare
Till att justera protokollet väljs: Pekka Saarelainen och Jan Bengtsson.
5. Fråga om icke ombuds yttrande och förslagsrätt.
Icke-ombud har yttranderätt men inte förslags- och rösträtt.
6. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställs efter upprop.
7. Godkännande av kallelse
Kallelsen har utgått i tid,
8. Verksamhetsberättelse 2018
Sven läser upp verksamhetsberättelsen. Mötet godkänner den, läggs till
handlingarna.
9. Verksamhetsplan 2019
Förslaget till verksamhetsplan godkänns.
10. Bokslut 2018
Åke Ferm redogör för bokslutet. Mötet godkänner räkenskaperna.
11. Revisorernas berättelse
Jan-Olof Ehn läser upp revisorsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet
för styrelsen verksamhetsåret 2017/2018
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018
13. Behandling av motioner, skrivelser och styrelseförslag
Inga motioner eller skrivelser har inkommit.
14. Fråga omkostnadsersättning till ordförande, kassör, sekreterare, styrelseledamöter,
revisorer och övriga funktionärer
Reseersättning till valda ledamöter för uppdrag inom Sverige.
Bilresa ersätts med 18,5 kr / mil
14. Årsavgift till distriktet 2020.
Mötet väljer att hålla årsavgiften oförändrad på 40 kr.
15. Val av styrelseledamöter
a.Ordförande mandattid 1 år
Till ordförande väljs Sven Bergqvist.
b.Övriga ledamöter,jämt antal,minst sex mandattid 2 år
Nyval: Petter Grubbström
Omval: Tony Wingårdh och Jan Knudsen.

c.Två revisorer med minst en ersättare mandattid 1 år varav en är sammankallande,
Jan-Olof Ehn sammankallande.
Hans Andersson
Per-Urban Lindström (ersättare)
d.Ombud till RF-mötet 2019
Sven Bergqvist och Åke Ferm.
16.Val av registeransvarig(medlemsregistret)
Petter Grubbström & Åke Ferm
17. Val av två ombud till Studieförbundet Vuxenskolan mandattid 1 år
utses inom styrelse.
Mötet godkänner att de utses inom styrelsen.
18. Val av kommitteer för tiden fram till nästa årsmöte
utses inom styrelsen
a. Sjukdomskommitte
b.Miljökommitte
c.Honungsbedömning
d.Ansvarig för näringsbiodling
19.Val av valberedning bestående av sammankallande och två ledamöter
Ida Alfredsson (sammankallande) (ett år)
Pekka Saarelainen.(ett år)
Helena Gäskeby (2 år)
20.Övriga frågor
a) Val av ytterligare en styrelsemedlem som jämte kassören har tillgång till
medlemsregistret Föreningssupport.
Redan vald, se punkt 16.
21.Mötet avslutas
Sven tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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