Sidan 1 av 3

Söderköpings Biodlareförening

Årsmöte 2016-11-12
Vintervadskyrkan i Söderköping
Protokoll
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sivar Karlsson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet
och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer för årsmötet
Till mötesordförande valdes Maud Filipsson.
Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.
Till justerare av protokollet valdes Sivert Olsson och Roul Olsson.
Som pressreferent valdes Pentti Mäkilä.
§ 3 Föredragningslistan
Föredragningslistan, som skickats ut per post med kallelsen, godkändes av mötesdeltagarna.
§ 4 Kallelse till årsmötet
Mötet godkände att kallelse till årsmötet behörigen skett.
§ 5 Föregående årsmötesprotokoll
Protokollet från föregående årsmöte 2015-11-07 upplästes summariskt, godkändes av
mötesdeltagarna och lades till handlingarna. Årsmötesprotokollen finns även på vår
hemsida.
§ 6 Styrelsens redogörelse för det gångna året
Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen summariskt genom att läsa rubrikerna
och ge tillfälle till yttrande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen att läggas till
handlingarna.
Per-Gunnar Pålbäck gick genom kassarapporten och redogjorde för våra inkomster och
utgifter. Han redogjorde också för kommande räkenskapsårets budgetkalkyl. Därefter
godkändes kassarapporten och den lades till handlingarna. Utgående saldo den 30 september
2016 blev 6 029 kr. PG tackade för tiden i styrelsen som kassör och samarbetet med alla.
Revisionsberättelsen lästes upp av Holger Larsson och revisorerna tillstyrkte att stämman
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.
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§ 8 Medlemsavgift
De lokala medlemsavgifterna för Söderköping Biodlareförening avseende år 2018
beslutades att vara oförändrade, således 60 kr för ordinarie medlem, 60 kr för
familjemedlem och juniormedlem 0 kr.
§ 9 Arvoden och Omkostnadsersättningar
Omkostnadsersättningar för 2017 beslutades oförändrade enligt följande:
Omkostnadsersättning till styrelsen 1000 kr oförändrad beslutades.
Omkostnadsersättning till honungsbedömningskommittén 400 kr beslutades.
Omkostnadsersättning till depåföreståndare 500 kr beslutades.
Omkostnadsersättning till bigårdens skötsel 1300 kr beslutades.
Omkostnadsersättning till yttre skötsel 500 kr beslutades.
Omkostnadsersättning till biredskapsförsäljningen 0 kr beslutades.
§ 10 Val av Ordförande
Till ordförande på ett år omvaldes Sivar Karlsson.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Anders Eriksson, omvaldes på två år (2017-2018).
Birgitta Karlsson, omvaldes på två år (2017-2018).
Susanne Leifors, nyvaldes på två år (2017-2018).
Pentti Mäkilä, ett år kvarstår av mandatperioden (2016-2017).
Albin Ripskog, ett år kvarstår av mandatperioden (2016-2017).
Elsie Mantefors, ett år kvarstår av mandatperioden (2016-2017).
§ 12 Val av revisorer jämte suppleant
Holger Larsson omvaldes som ordinarie revisor på ett år.
Lisbet Olsson nyvaldes som ordinarie revisor på ett år.
Ingrid Harrström nyvaldes som suppleant på ett år.
§ 13 Val av honungsbedömningskommitté
Till sammankallande i kommittén omvaldes Roland Pettersson på ett år.
Roul Olsson, nyvaldes på två år (2017-2018).
Lis-Beth Emilsson, nyvaldes på två år (2017-2018).
Susanne Leifors, ett år kvarstår av mandatperioden (2016-2017).
Erika Sporrong, ett år kvarstår av mandatperioden (2016-2017).
§ 14 Val av ansvariga för biredskapsförsäljningen
Sivar Karlsson omvaldes på ett år.
§ 15 Val av depåföreståndare
Sivar Karlsson omvaldes på ett år.
Birgitta Karlsson omvaldes på ett år.
§ 16 Val av ansvariga för bigårdens skötsel och för bigårdens yttre skötsel
Som ansvarig för bigårdens skötsel omvaldes Pentti Mäkilä på ett år.
Sivert Olsson och Gösta Karlsson omvaldes på ett år till bigårdens yttre
skötsel, gräsklippning m.m.
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§ 17 Val av 4 ombud samt suppleanter till Länsförbundsmötet
Till distriktets årsmöte på ett år valdes följande personer:
Sivar Karlsson, Björn Lundgren, Magnus Nillrot och Albin Ripskog valdes som
ordinarie ombud till Länsförbundsmötet.
Gösta Karlsson, Sivert Olsson och Roland Pettersson valdes som ersättare.
§ 18 Val av valberedning
Till valberedning på ett år valdes Sivert Olsson (sammankallande), Gösta Karlsson och
Magnus Nillrot.
§ 19 Förslag från styrelsen på nästa års verksamhet
Lotteri vid sommarmötet med 10 st. drottningar som vinster beslutades.
Fortsatt drottningodling efter avelsdrottning i bigården beslutades.
Pentti M och Magnus N planerar och genomför nybörjarutbildning och
fortsättningsutbildning efter behov och de möjligheter som ges under 2017.
Start av ett bisamhälle i en nyinköpt Dadant-kupa samt start av två samhällen i Svea-kupor.
§ 20 Övriga frågor
Elsie informerade om att det finns stackmyror i föreningsbigården. Alla som har möjlighet
bör ta med sig grenar och annat trädgårdavfall från bigården. Även antisimex eller annan
kunnig person bör kontaktas för bekämpning av myrorna.
Per-Gunnar Pålbäck avtackades efter många års arbete i föreningens styrelse som kassör och
Leif Ripskog avtackades efter många års arbete som revisor. Biodlarföreningens ordförande
överräckte en blomma till båda och mötesdeltagarna gav dem en stor applåd.
Också Roland fick en blomma och ett stort tack för sin arbetsinsats med att ha målat
fastighetsfasaden, samtliga parningskupor och mer än hälften av alla skattlådorna.
Anmälan till Länsstyrelen om innehav av bisamhällen skall göras av alla biodlare senast
31 mars 2017.
§ 21 Mötets avslutning
Mötesordförande Maud Filipsson tackade deltagarna för visat intresse samt för förtroendet
att åter fått hålla i ordförandeklubban och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på risgrynsgröt med skinksmörgås och därefter kaffe.
Också de många och fina vinsterna i lotteriet delades ut till vinnarna.
..............................................………
Pentti Mäkilä, sekreterare för mötet

..............................................……….
Maud Filipsson, mötesordförande

.............................................………..
Sivert Olsson, justeringsman

.............................................………..
Roul Olsson, justeringsman

