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Protokoll från årsmöte i Västerviks biodlarförening 

2014-11-04 
 
Närvarande: Göran Nilsson, Gunnar Tideman, Ove Henriksson, Jan Lindeberg, Kerstin 
Petersson, Håkan Ekström, Robert Möller, Thomas Davidsson, Maria Hessel, Gerd Karlsson, 
Leif Svensson, Ole Benckert, Margareta Benckert, Jan-Olov Persson, Lennart Carlsson, Anna 
Carlsson, Hans Carlsson, Karl-Erik Henriksson, Fredrik Andersson, Jennifer Andersson, 
Manfred Fjellstedt, Niclas Johansson, Adam Norman, Erik Persson 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.  
• Thomas Davidsson och Jennifer Andersson 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. Jennifer Andersson och Niclas Johansson 

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

12. Val av bigårdsföreståndare. Leif Svensson valdes och Karl-Erik Henriksson, Håkan 
Ekström och Brett Moreton valdes att vara assisterande med tillägget att var och en i 
föreningen skall vara beredd att hjälpa till med arbetet i bigården. 

13. Val av honungsbedömningskommitté. Thomas Davidsson (sammankallande), Jennifer 
Andersson, Fredrik Andersson, Manfred Fjellstedt och Ove Henriksson valdes. 

14. Val av revisorer. Göran Nilsson och Kerstin Petersson valdes. 
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15. Val av ersättare för revisorer. Ove Henriksson valdes  
16. Val av valberedning. Gunnar Tideman (sammankallande), Gerd Karlsson och Erik 

Persson valdes. 
17. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte. Thomas Davidsson, Jennifer 

Andersson, Niclas Johansson (ersättare) och Adam Norman (ersättare) valdes. 
18. Övriga frågor 

• Hushållningssällskapet har genom rektorn för Gamleby gymnasium frågat om 
Västerviks biodlarförening är intresserad av att flytta verksamheten till Gamleby 
samt att på olika sätt vara med i Hushållningssällskapets aktiviteter som har bäring 
på biodling. Årsmötet gav den tillträdande styrelsen i uppdrag att förklara att 
föreningen är mycket intresserad av att utveckla kontakterna med 
Hushållningssällskapet och Gamleby gymnasium. Någon utflyttning av 
verksamheten från Västerviks centralort till Gamleby är däremot inte aktuell. 
Styrelsen fick i samband med diskussionen om behovet av ny placering av 
föreningsbigården i uppdrag av årsmötet att undersöka möjligheterna av en flytt 
till Rössle enligt ett förslag från Leif Svensson som lovade att ta en första kontakt 
med ägarna av Rössle gård. 

• Ove Henriksson påpekade att det varma vädret gjort att bisamhällena inte är 
yngelfria och att det därmed är för tidigt att behandla med oxalsyra. Ove 
Henriksson föreslog att vi avvaktar den kommande väderutvecklingen och att han 
tillsammans med Björn Westeson gör en bedömning av när det kan bli aktuellt. 
Var och en får då hämta oxalsyra hos Ove Henriksson efter ett e-postmeddelande. 
Förslaget antogs av årsmötet. 

• Västerviks museum kommer inte att arrangera någon julmarknad i år på grund av 
att det i Slottsruinen planeras en matmarknad. Museet kommer däremot att 
söndagen den 14 december mellan kl. 12 – 16 att anordna en del speciella 
aktiviteter. Vid det tillfället kan föreningen sälja den kvarvarande honungen och 
eftersom det är ljunghonung från Gränsö skall Kalle Henriksson förse den med 
banderoller märkta med ”Gränsöhonung”. 

• Årsmötet uttryckte sitt gillande över det gemensamma nummer av Bitidningen och 
Yrkesbiodlarnas tidning Gadden, och gav den nya styrelsen i uppdrag att snarast 
skriva till SBR och meddela att vår förening gärna ser att det även fortsättningsvis 
kommer ut en gemensam tidning om biodling för biodlare. Tillfället är väl valt nu 
då Bitidningens redaktör skall sluta. 

19. Mötet avslutades. Och därefter blev det tid för fika och trevligt umgänge medan 
honungsbedömningskommittén tog emot honungsburkar för bedömning. 

 
 
Leif Svensson, mötesordförande Björn Westeson, mötessekreterare 
 
 
Jennifer Andersson, justeringsperson Thomas Davidsson, justeringsperson 

 
 
 


