



Protokoll från årsmöte med Västerviks biförening 2021-11-03 

1. Mötet godkände att kallelse till årsmötet gått ut i tid.  
2. Jan-Erik Hammarberg valdes till mötesordförande. 
3. Björn Westeson valdes till mötessekreterare. 
4. Patrik Waernbaum och Ulrika Blomé valdes att justera protokollet.  
5. Dagordningen godkändes efter tillägg av punkt 4 ”val av justeringspersoner” samt punkt 11 ”val 

av bigårdsgrupp”. 
6.  Styrelsens redogörelse för året som gått: 
a. Verksamhetsberättelse lades till handlingarna efter genomgång. 
b. Budgetkommentar  lades till handlingarna. 
c. Revisionsberättelse lästes upp och lades till handlingarna. 
3. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
4. Inga motioner hade inkommit. 
5. Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för Västervik biodlarförening till 50:-.  
6. Årsmötet fattade beslut angående styrelsens förslag till verksamhet för det kommande året med 

några justeringar: 
a. Förslaget till verksamhetsplan. Årsmötet diskuterade om det ligger i linje med föreningens 

verksamhet, som ska ha ett klart fokus på bin och biodling, att anlägga en blomsteräng. Frågan 
var uppenbarligen inte väl beredd av styrelsen då det framkom flera oklarheter. En votering 
visade att 10 medlemmar var för anläggandet av en blomsteräng och 7 däremot. Beslutet blev 
därmed att föreningen under året skall anlägga en blomsteräng på Marsbäcken samt att det är 
biföreningen som är ansvarig för arbetet. Naturskyddsföreningen har åtagit sig att hävda 
blomsterängen. 

b. Årsmötet beslutade att justera styrelsens förslag till budget. Beloppet för blomsterängen 
minskades till 3.000:- och posten Utgifter bigården ökades med 5.000:-. 

7. Årsmötet valde Jan-Erik Hammarberg till ordförande. 
8. Årsmötet valde ledamöter till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. 
9. Årsmötet valde revisorer i enlighet med valberedningens förslag. 
10.  Årsmötet valde en honungsbedömningskommitté bestående av Jan-Erik Hammarberg, Magnus 

Österlund, Tommy Johansson, Patrik Waernbaum, Jörgen Helgersson och Anna Carlsson. 
11. Val av bigårdsgrupp kunde ej göras då det inte förelåg något förslag. Årsmötet beslutade då att 

hänskjuta frågan till styrelsen som bör finna en lösning så att arbetet i föreningsbigården kan ske 
med framförhållning och väl dokumenterade insatser. 



12.Årsmötet beslutade att utse Jan-Erik Hammarberg, Maria Hessel samt Tommy Johansson att 
vara ombud vid distriktets årsmöte. 

13.  Årsmötet beslutade att Thomas Davidsson skall vara sammankallande i valberedningen samt att 
det är önskvärt att fler personer ingår. Valberedningens arbete kan förhoppningsvis underlättas 
om föreningen i fortsättningen tillämpar en rutin med nomineringar av personer som 
medlemmar gärna vill se i styrelse och andra grupper. Styrelsen beslutar när 
nomineringsperioden skall vara avslutad. 

14.Övriga frågor. Hur och när utdelning av oxalsyra skall ske kommer att meddelas via e-post.  
15.  Årsmötet avslutades kl.20.00. 

Närvarande medlemmar: 
Tommy Johansson, Martin Karlsson, Maria Hessel, Jennie Österlund, Magnus Österlund, Thomas 
Davidsson, Kalle Henriksson, Sanna Dellhammar, Lennart Carlsson, Veronica Palm, Anna Carlsson,  
Patrik Waernbaum, Ingrid Runeson, Kerstin Petersson, Jörgen Helgersson, Krister Kavhed, Ulrika 
Blomé, Benny Lärking, Per Hedley Nilsen, Gerd Karlsson, Christer Ohlsson, Jan-Erik Hammarberg 
och Björn Westeson. 

I samband med årsmötet avtackades Björn Westeson för sin tid i styrelsen. 


