Årsmötesprotokoll i Hästrikets biodlareförening,
15-11-2020, kl 18.00 via Teams
1§ Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Valter Sandberg hälsade de 26 närvarande medlemmarna välkomna
och öppnade årsmötet till detta något annorlunda årsmöte.
2§ Val av mötesordförande
Till att leda dagens årsmötesförhandlingar valdes Valter Sandberg.
3§ Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Marita Bergquist
4§ Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Anders Mattson och Ingvar Johansson.
5§ Godkännande av kallelsen
Kallelsen har skickats personligen till alla medlemmar via e-post den 23/10, vilket godkändes
av årsmötet. Påminnelse skedde den 5/11.
6§ Godkänna föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
7§ Föregående protokoll
Föregående årsmötesprotokoll finns på föreningens hemsida. Protokollet ansågs därmed
föredraget. Godkändes och lades till handlingarna.
8§ Aktiviteter året som gått
Valter föredrog 2020 års verksamhetsberättelse. Värt att noterar är att det skett färre aktiviteter
än vad det normalt brukar vara pga Covid19.
● Hästrikets biodlarförening har haft 4 protokollförda möten.
● 1 nybörjar kurs har hållits med 22 deltagare. Valter Sandberg och Kennert Karlsson
har varit ansvariga för kursen och fått hjälp av Thomas Nolin, Jan Johansson och
Lennart Carlsson.
● 2 medlemsmöte Söderportkyrkan
Föredragningen som helhet godkändes och lades till handlingarna.
(Bilaga 1-Verksamhetsberättelsen till original protokollet.)
9§ Årsrapporterna
● Antal medlemmar har ökat, så nu är det 145 medlemmar i föreningen.
● Honungsproduktionen har var ca 37 ton.
● Honungsskörden var sämre än på många år. Endast 2 år som varit sämre i förenings
historia. De som har dragit upp skörden är ett mindre antal biodlare som lyckats
genom att bedriva vandringsbiodling. Flera medlemmar har även rapporterat 0 kg i
skörd.
(Bilaga 1-Verksamhetsberättelsen till original protokollet.)
10§ Bokslut
Kassör Lena Lernå föredrog resultat- och balansräkningen och det ekonomiska läget i
föreningen, vilket sammanfattas som "mycket gott"! Resultatredovisningen visar ett överskott
på kronor 4074 kr, tillsammans överförs 69121,74 kronor till 2021 års verksamhet.
(Bilaga Resultat- & Balansräkningen till original protokollet.)

11§ Revisionsberättelse
Valter läste upp revisionsberättelsen som var undertecknad av revisorerna. Revisorerna
föreslår årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
(Bilaga Revisionsberättelsen till originalprotokollet.)
12§ Beslut angående ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
13§ Medlemsvärvning 2021/Nybörjarkurs
Avgående styrelse överlämnar till den nya styrelsen att sätta en målsättning för medlemsantal
och aktiviteter.
14§ Ombudens önskemål om medlemsaktiviteter
Styrelsen uppmanar alla medlemmar maila in förslag till styrelsen över önskvärda aktiviteter.
Robert Jonasson vill poängtera att som medlem är vi vana vid många aktiviteter och att vi
hoppas kommer fortsätta med detta i framtiden.
15§ Kurser länsförbundet
Lars-Göran informerar om att i dagsläget är inget planerat vad gäller kurser. De avvaktar en ny
styrelse. Studiesamordnare kommer att ha ett Teamsmöte för att få in synpunkter från
föreningarna.
16§Träffar Hästriket
Det kommer den nya styrelsen att återkomma med.
17§ Länsförbundets resa 2021
Ligger i “malpåse” i Covid-tider.
18§ Årsavgift lokalföreningen 2022
Beslöts: att bibehålla avgiften på 20 kronor för år 2022
19§ Val Ordförande 1 år
Beslöts: att enhälligt välja Thomas Karlsson som tackar för förtroendet.
20§ Val ledamöter 2 år
Kennert Karlsson
Thomas Nolin
Kenneth Hjelm
Ola Sjösten
(Lena Lernå
(Klas-Göran Andersson
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2022
2022
2022
2021)
2021)

21§ Fyllnadsval 1 år
Anders Mattsson - fyllnadsval
Ellinor Heim- fyllnadsval

2021
2021

22§ Val revisorer 1år
Peter Möller, omval
Caroline Hedman, nyval
23§ Val av revisorssuppleant 1 år
Sandra Peeters
24§ Ombud till länsförbundsmötet 2021, 15 pers
Kennert Karlsson

Stig Magnell
Ingvar Johansson
Peter Möller
Helena Fransson
Lennart Carlsson
Thomas Karlsson
Kenneth Hjelm
Robert Jonasson
Valter Sandberg
Thomas Nolin
Börje Svensson
Ellinor Heim
Ulf Svensson
Synnöve Sjösten
Ersättare:
Per Jönsson
Mats Andersson
Kurt Nilsson
Nina Claus
Kristina Knutsson
Lena Lernå
Claes-Göran Andersson
Ola Sjösten
Anders Mattsson
25§ Honungsbedömning Kommitte 1 år
Wanarat Hjelm
Peter Möller, sammankallande
Karin Bellenby
Kaj Fransson
Sandra Peeters
26§ Val av valberedning, 1 år
Robert Jonasson, omval, sammankallande
Helena Fransson, nyval
Ingvar Johansson, nyval
Elin Persson, nyval
27§ Motioner
Inga motioner har inkommit.
28§ Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.
Thomas Karlsson tackade avgående styrelsemedlemmar och tackade extra mycket Valter
Sandberg som på ett förtjänstfullt sätt under lång tid gjort att vi är den förening som vi är idag.

29§ Mötets avslutande
Valter tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet:
……………………………
Marita Bergquist
Sekreterare

……………………………
Valter Sandberg
Ordförande

Justeras:
……………………………
Anders Mattsson

……………………………
Ingvar Johansson.

