Protokoll från årsmöte i Västerviks biodlarförening
2015-11-18
Närvarande: Michael Kronstrand, Lennart Karlsson, Jan-Olov Persson, Niclas Johansson,
Fredrik Andersson, Jennifer Andersson, Erik Persson, Hans Carlsson, Anna Carlsson, Håkan
Ekström, Gunnar Tideman, Erik Persson, Robert Möller, Kerstin Petersson, Brett Moreton,
Manfred Fjellstedt, Ann-Sofie Karlsson, Siwe Johansson (genom fullmakt till Anders
Dellemyr), Eva Dellemyr, Jan Lindeberg, Karl-Erik Henriksson, Jan-Erik Hammarberg, Ove
Henriksson, Vanja Henriksson, Maria Hessel, Thomas Davidsson och Björn Westeson.
1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
• Thomas Davidsson valdes till mötesordförande
• Björn Westeson valdes till sekreterare för årsmötet
• Ann Sofi Karlsson och Jennifer Andersson valdes att justera
årsmötesprotokollet.
3. Föredragningslistans godkändes.
4. Kallelsen till årsmötet godkändes.
5. Styrelsens redogörelse för året som gått:
• verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
• ekonomirapporten godkändes och lades till handlingarna
• revisionsberättelsen föredrogs och revisorernas förslag om ansvarsfrihet för
styrelsen.
6. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
7. Behandling av motioner. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag samt
utsåg Manfred Fjellstedt till samordnare av honungsförsäljningen på Marsbäcken.
8. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till föreningen skall vara oförändrad 50:- för
2017.
9. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
det kommande året
10. Årsmötet valde Niclas Johansson till ordförande på ett år.

11. Årsmötet beslutade att välja Maria Hessel och Björn Westeson till styrelseledamöter
på två år samt Manfred på ett år (fyllnadsval) samt Robert Möller suppleant i ett år.
Jennifer Andersson har ett år kvar av sitt mandat.
12. Årsmötet valde Manfred Fjellstedt till bigårdsföreståndare tillsammans med en
bigårdsgrupp bestående av Jan Lindeberg, Thomas Davidsson, Karl-Erik Henriksson,
Niclas Johansson samt Håkan Ekström.
13. Årsmötet valde en honungsbedömningskommitté bestående av Niclas Johansson
(sammankallande), Ann-Sofie Karlsson, Ove Henriksson, Eva Dellemyr och Bret
Moreton.
14. Årsmötet omvalde Kerstin Petersson och Göran Nilsson som revisorer.
15. Årsmötet omvalde Ove Henriksson som revisorsersättare.
16. Årsmötet omvalde Erik Persson och Gunnar Tideman (sammankallande) till
valberedning.
17. Årsmötet valde Niclas Johansson, Jennifer Andersson och Bret Moreton till ledamöter
och ersättare till distriktets årsmöte.
18. Övriga frågor.
•
Ove Henriksson berättade om utdelningen av oxalsyra efter årsmötet och
rekommenderade alla att läsa senaste numret av Bitidningen där det på sidorna 2425 framgår vad man skall tänka på vid behandlingen av samhällena.
•
Jan Lindeberg förslog att ett medlemsmöte skall hållas i början av nästa år
angående valet av avelsmaterial för uppbyggnad av en parningsstation på Gränsö.
•
Eva Dellemyr påpekade att kommande nybörjarcirklar bör få förbättrade
möjligheter vid de praktiska momenten i bigården. I år gavs för få möjligheter för
nybörjarna att själv få pröva på de olika handgreppen vid skötseln av samhällena
utan att mer erfarna medlemmar - i all välvilja - tog över arbetet.
19. Mötet avslutades klockan 19.45 och Thomas tackade för den tid han fått förtroendet
att vara föreningens ordförande, och därefter tackades han själv av medlemmarna på
årsmötet med en varm applåd.
Efter en fikapaus berättade Lars Övling om en del av historiken på Marsbäcken samt vilka
planer som finns för framtiden.

Thomas Davidsson, mötesordförande

Björn Westeson, mötessekreterare

Justerat:
Jennifer Andersson

Ann-Sofie Karlsson

