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Närvarande: Göran Nilsson, Ann-Sofie Karlsson, Gunnar Tideman, Ulf Andersson, Jan-
Erik Hammarberg, Christian Svensson, Vanja Henriksson, Ove Henriksson, Jan Lindeberg, 
Erik Persson, Kerstin Pettersson, Brett Moreton, Torgny Bergdahl, Hampus Bergdahl, Håkan 
Ekström, Lasse Anderzon, Robert Möller, Thomas Davidsson, Maria Hessel, Gerd Karlsson, 
Leif Svensson och Björn Westeson.  
 
 
1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande.  
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsledamöter: 

• Leif Svensson valdes till mötesordförande. 
• Björn Westeson valdes till sekreterare för årsmötet.  
• Ove och Vanja 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 lästes upp och lades därefter till handlingarna. 
• Bigårdsberättelsen lästes upp och lades därefter 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: -. Då flera mötesdeltagare efterlyste en lättfattlig 
presentation av vad den totala medlemsavgiften till Sveriges biodlares riksförbund 
används till, uppmanades den tillträdande styrelsen att uppmana SBR att göra en 
sådan. 

9. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet för det kommande året: 
• De olika frågorna rörande verksamhetens inriktning för det kommande året 

diskuterades i mindre grupper. Följande punkter utkristalliserade sig vid 
summeringen av diskussionerna: 

• Fler gemensamma arbetsträffar för att bättre fördela arbetet med materialet till 
föreningsbigården. 



• Parningsstationen på Gränsö skall drivas vidare men nu i första hand som en 
parningsstation för medlemmarna samt en möjlighet för fler att lära sig den 
praktiska hanteringen vid drottningodling. 

• En ny föreningslokal är önskvärd. 
• Fler bör vara aktiva i det praktiska arbetet vid bigården. Studieverksamheten är 

mycket viktig för såväl nybörjare som för de som hållit på några år.  
• Ett informationsmaterial om föreningens verksamhet bör tas fram. 
• Budget. Den tillträdande styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram en budget för det 

kommande året. 
10. Val av ordförande för 1 år. Thomas Davidson valdes. 
11. Val av styrelseledamöter och ersättare. Ulf Andersson och Robert Möller valdes för en 

period på två år. Christian Svensson valdes som suppleant för 1 år. (Maria Hessel och 
Björn Westeson har ett år kvar av sin mandatperiod.) 

12. Val av bigårdsföreståndare. Kalle Henriksson, Håkan Ekström och Brett Moreton 
valdes. 

13. Val av honungsbedömningskommitté. Thomas Davidsson, Erik Persson, Christian 
Svensson, Kerstin Pettersson och Ove Henriksson valdes. 

14. Val av revisorer. Göran Nilson och Kerstin Pettersson valdes. 
15. Val av ersättare för revisorer. Ove Henriksson valdes  
16. Val av valberedning. Jan-Erik Hammarberg, Gerd Karlsson (sammankallande) och 

Leif Svensson (suppleant) 
17. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte. Thomas Davidsson och Christian 

Svensson valdes. 
18. Övriga frågor 

• För honungsförsäljningen på Julmarknaden på Kulbacken svarar Maria Hessel och 
Leif Svensson på lördagen och Håkan Ekström och Brett Moreton på söndagen 
och Gerd Karlsson den dag hon kan. 

• Olika marknadsdagar och annat som kan kräva en viss framförhållning för att man 
skall kunna vara med bör läggas ut i ett kalendarium på hemsidan.  

• På hemsidan bör det finnas uppgift om vart man vänder sig om man hittat en 
svärm. 

19. Mötet avslutades med att Leif Svensson avtackades för sina år som ordförande och 
en uppmaning om att även fortsättningsvis på olika sätt dela med sig av sina 
kunskaper. Lasse Anderzon, flyttar från föreningen och avtackades bl.a. för att han 
låtit kaffet flöda vid föreningsträffarna i bigården. Därefter blev det sedvanlig 
utdelning av oxalsyra genom Ove Henrikssons försorg! 
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