Protokoll från årsmöte i Västerviks biodlarförening
2013-11-19
Närvarande: Göran Nilsson, Gunnar Tideman, Ulf Andersson, Christian Svensson, Vanja
Henriksson, Ove Henriksson, Jan Lindeberg, Kerstin Petersson, Brett Moreton, Håkan
Ekström, Robert Möller, Thomas Davidsson, Maria Hessel, Gerd Karlsson, Leif Svensson,
Ole Benckert, Jan-Olov Persson, Lennart Carlsson, Susanne Björk, Peter Johansson, Anna
Carlsson, Hans Carlsson, Karl-Erik Henriksson, Walter Doerr och Björn Westeson.
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Årsmötet öppnades av föreningens ordförande.
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsledamöter:
•
Thomas Davidsson valdes till mötesordförande.
•
Björn Westeson valdes till sekreterare för årsmötet.
•
Kerstin Petersson och Karl-Erik Henriksson utsågs att justera protokollet.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Mötet beslutade att kallelsen skickats ut i tid.
5. Styrelsens redogörelse för året som gått:
•
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
•
Bigårdsberättelsen lades till handlingarna
•
Ekonomirapporten presenterades och lades därefter till handlingarna.
•
Revisionsberättelsen lästes upp och lades därefter till handlingarna.
6. Beslut angående ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen
ansvarsfrihet.
7. Behandling av motioner. Inga motioner hade kommit in.
8. Fastställande av medlemsavgift. Mötet beslutade att medlemsavgiften till föreningen
skall vara oförändrad dvs. 50: -.
9. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet för det kommande året.
Förslaget lästes upp och antogs därefter enhälligt av årsmötet.
10. Val av ordförande för 1 år. Thomas Davidson valdes.
11. Val av styrelseledamöter och ersättare. Maria Hessel och Björn Westeson valdes för
en period på två år. Christian Svensson valdes som suppleant för 1 år. (Robert Möller
och Ulf Andersson har ett år kvar av sin mandatperiod.)
12. Val av bigårdsföreståndare. Kalle Henriksson, Håkan Ekström och Brett Moreton
valdes.
13. Val av honungsbedömningskommitté. Robert Möller, Leif Svensson, Peter Johansson,
Susanne Björk och Björn Westeson (sammankallande) valdes.
14. Val av revisorer. Göran Nilsson och Kerstin Petersson valdes.
15. Val av ersättare för revisorer. Ove Henriksson valdes
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16. Val av valberedning. Gerd Karlsson (sammankallande), Vanja Henriksson och Leif
Svensson (suppleant)
17. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte. Thomas Davidsson, Christian
Svensson och Robert Möller (ersättare) valdes.
18. Övriga frågor
• Till honungsförsäljningen på Julmarknaden på Kulbacken den 30 november och 1
december anmälde sig Gerd Karlsson, Maria Hessel och Karl-Erik Henriksson.
• När flyttningen till Loftboden skall göras behövs flytthjälp. Ett e-post meddelande
skickas ut så snart datum för flytten är bestämt.
• Leif Svensson uppmanade den nya styrelsen att bevaka de möjligheter som kan
visa sig vid flyttningen av Brostugan.
• Anders Svenssons inledning om vikten av att det finns fler bitillsyningsmän i den
här länsdelen inspirerade flera att anmäla sig till nästa utbildning som
Länsstyrelsen i Östergötland i samverkan med Jordbruksverket kommer att
anordna. Christian Svensson tog på sig att kontakta Mikael Fast på Länsstyrelsen.
• Eftersom frågan om skyldigheten att anmäla placeringen av sina samhällen
uppmanades styrelsen att lägga ut en länk på föreningens hemsida
www.biforening.se
19. Mötet avslutades. Därefter blev det sedvanlig utdelning av oxalsyra genom Ove
Henrikssons försorg och inlämning av honungsburkar för bedömning av
honungskommittén.

Thomas Davidsson, mötesordförande

Björn Westeson, mötessekreterare

Kerstin Petersson, justeringsperson

Karl-Erik Henriksson, justeringsperson
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