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Protokoll från årsmöte i Västerviks biodlarförening 

2017-11-22 

Närvarande: Marita Palm Ankarman, Eva Dellemyr, Anders Dellemyr, 
Vanja Henriksson, Ove Henriksson, Göran Nilsson, Karl-Erik Henriksson, 
Thomas Davidsson, Jan-Erik Hammarberg, Peder Andersson, Lennart 
Carlsson, Anna Carlsson, Gerd Karlsson, Anders Palm, Sanna 
Dellhammar, Kerstin Petersson, Per Hedley Nilsen, Anders Thåström, 
Peter Johansson, Ann-Sofie Karlsson, Ingrid Runeson, Stefan 
Samuelsson, Ingela Samuelsson, Magnus Österlund, Gunilla Smedbäck, 
Benny Lärking, Maria Hessel, Niclas Johansson och Björn Westeson. 

1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande. 
2. Till mötesordförande valdes Niclas Johansson. 
3. Till sekreterare valdes Björn Westeson. 
4. Till justeringsledamöter valdes Ingrid Runeson och Gunilla Smedbäck. 
5. Föredragningslistan godkändes. 
6. Kallelsen till årsmötet hade distribuerats i tid och godkändes. 
7. Styrelsens redogörelse för året som gått; verksamhetsberättelsen, 

ekonomirapporten och revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. 
8. Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016/2017. 
9.  Inga motioner hade inkommit. 
10.Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till föreningen för 2019 skall 

vara oförändrad 50:-. 
11.Årsmötet beslutade att verksamhetsplan och budget för 2017/ 2018 skall 

vara i enlighet med förslagen. 
12.Till ordförande för föreningen i ett år valdes Niclas Johansson. 
13.Till styrelseledamöter på två år omvaldes Maria Hessel, Björn Westeson, 

Sanna Dellhammar och Benny Lärking. Lennart Carlsson, Kerstin 
Petersson och Anders Palm har samtliga ett år kvar av sina mandat. 

14.Till bigårdsföreståndare valdes Karl-Erik Henriksson och Benny Lärking. 
15.Till honungsbedömningskommitté valdes Katarina Persson, Ingrid 

Runeson, Gunilla Smedbäck, Anna Carlsson, Anders Thåström och Niclas 
Johansson (sammankallande). 



16.Till revisorer omvaldes Göran Nilsson och Ove Henriksson.  
17.Till ersättare för revisorer valdes Anders Dellemyr. 
18.Till ny valberedning omvaldes Thomas Davidsson och Karl-Erik 

Henriksson.  
19.Till ombud till distriktet årsmöte valdes Niclas Johansson och Maria 

Hessel. 
20.Övriga frågor.  
• Under punkten nämndes olika tänkbara förslag för en gemensam resa/

utflykt som t. ex. att besöka någon storbiodlare eller annan 
lokalförening. Ytterligare tänkbara förslag lämnas till styrelsen som under 
vintern/våren 2018 redovisar ett förslag. 

• Ett brev från SBR som kommit som svar på föreningens skrivelse 
angående behandlingen av förra årets motion föredrogs. Därefter blev 
det en kort diskussion angående nyttan av att vara med i SBR. Styrelsen 
fick i uppdrag att undersöka vad ett eventuellt utträde ur SBR skulle få 
för konsekvenser och därefter skicka ut en medlemsenkät angående hur 
var och en bedömer nyttan av att vara ansluten till SBR. 

• Hyresavtalet med Stiftelsen Marsbäcken. Styrelsen berättade att 
stiftelsen i maj 2017 meddelat att man vill omförhandla hyreskontraktet. 
Något nytt kontrakt har ännu ej presenterats och styrelsen har gjort 
bedömningen att vi nu bör avvakta till dess att ett nytt hyresavtal 
presenterats samt att styrelsen tolkat vårt gällande avtal på sådant sätt 
att det skall gälla till september 2019. 

• När det gällde slöjdcirkeln så gäller det att hitta en lämplig lokal. Ett nytt 
förslag från Sanna är att vi skall höra med Återvinningen vid Målserum 
om vi kan få låna lokal där, vilket hon varit med om tidigare. 

• Maria redogjorde för justeringen av fraktkostnaderna för den 
gemensamma beställningen från Biredskapsfabriken. 

• Utdelning av oxalsyra gjordes i direkt anslutning till årsmötet till de som 
lämnat in årsrapport. (Enligt de inlämnade årsrapporterna har 
medlemmar i föreningen fått en sammanlagd honungsskörd på ca. 5 
500kg!)  

21.Mötet avslutades kl. 19.30. Därefter blev det gemensamt fika och 
utdelning av oxalsyra till de medlemmar som lämnat in årsrapport. Detta 
är en service från föreningen till medlemmarna och ett sätt att förmå så 
många som möjligt att behandla sina samhällen mot varroa. 

Niclas Johansson, ordförande  Björn Westeson, sekreterare 

Justerare: Ingrid Runeson  Gunilla Smedbäck


