
 

Niclas Johansson inledde årsmötet med en presentation av  
verksamheten inom distriktet Norra Kalmar län.  

Protokoll från årsmöte i Västerviks biodlarförening 

2019-11-27 

Närvarande: Årsmötet var mycket välbesökt men någon närvarolista 
cirkulerade tyvärr inte. 

1. Årsmötet öppnades av föreningens sekreterare kl.18.30. 
2. Till mötesordförande valdes Niclas Johansson. 
3. Till sekreterare valdes Björn Westeson. 
4. Till justeringsledamöter valdes Lennart Carlsson och Sanna Dellhammar. 
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 2018/2019. 
9. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag angående motionen 

om inköp av en ångvaxsmältare.  
10.Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till föreningen för 2021 skall 

vara oförändrad 50:-. 
11.Årsmötet beslutade att verksamhetsplan och budget för 2019/2020 

skall vara i enlighet med förslagen men med tillägget att vid den sista 
punkten i verksamhetsplanen skall formuleringen vara: Planera för ett 
genomförande av en totalrenovering/nybyggnation av lokalerna på 
Marsbäcken. 

12.Till ordförande för föreningen i ett år valdes Jan-Erik Hammarberg. 
13.Till styrelseledamöter på två år valdes  Tommy Johansson, Christer 

Olsson och Björn Westeson. Benny Lärking, Lennart Carlsson, Kerstin 
Petersson och Ingrid Runesson har ett år kvar av sina mandat.  



14.Till bigårdsgrupp utsågs Benny Lärking, Niclas Johansson, Christer 
Olsson och Anna Carlsson (sammankallande). 

15.Till honungsbedömningskommitté utsågs, Jan-Erik Hammarberg 
(sammankallande), Martin Karlsson, Ida Alne, Sanna Dellhammar, Patrik 
Waernbaum, Marianne Carse, Ove Henriksson och Vanja Henriksson.  

16.Till revisorer omvaldes Göran Nilsson och Ove Henriksson.  
17.Till ersättare för revisorer valdes Patrik Waernbaum. 
18.Till ny valberedning valdes Thomas Davidsson och Sanna 

Dellhammar. 
19.Till ombud till distriktet årsmöte valdes Jan-Erik Hammarberg, 

Tommy Johansson, Kerstin Petersson, och Maria Hessel.  
20. Övriga frågor.  
• Årsmötet fick viss information kring förutsättningarna för Stiftelsen 

Marsbäcken. Arrendet löper med tre år i taget och i dagsläget återstår 
sex år av tomträtten, som tidigare förnyats med 25 år. Stiftelsen 
förbereder en ansökan till Allmänna arvsfonden.  

• Utdelning av oxalsyra gjordes i direkt anslutning till årsmötet tack vare 
Ove Henriksson försorg. 

21.Mötet avslutades ca kl.19.30. 

Niclas Johansson, mötesordförande Björn Westeson, sekreterare 

Justerare: Sanna Dellhammar  Lennart Carlsson 


