
Sjuhärads Biodlardistrikts årsmöte lördag 10 februari 2018. 

Protokoll 

 

§1   Mötet öppnas 

       Sven Bergqvist öppnade årsmötet och hälsade  22 ombud välkomna. 

§2   Godkännande av dagordning 

       Dagordningen godkändes 

§3   Val för årsmötet av: 

a)    ordförande      Sven Bergqvist 

b)    sekreterare     Annica Ehn 

§4   Val av två justerare för dagens protokoll tillika rösträknare 

        Nina Ferm och Annika Bengtsson 

§5   Fråga om icke ombuds yttrande-och förslagsrätt 

       Icke ombud får yttra sig 

§6   Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

        Godkänd. 

§7   Godkännande av kallelse 

       Kallelsen godkändes 

§8   Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 (bilaga 1 och 2) 

        Godkändes 

§9   Fastställande av resultat-och balansräkning. 

       Fastställdes 

§10 Revisorernas berättelse(bilaga 3) 

       Hans Andersson läste upp revisionsberättelsen. 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

       Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året 

§12 Behandling av motioner,skrivelser och styrelseförslag 

       Inga motioner och skrivelser har inkommit, se styrelseförslag 

§13 Fråga om kostnadsersättning till styrelseledamöter,revisorer och övriga 

       Ingen ersättning utgår,distriktet bjuder ÅM-deltagare på mat 

§14 Fastställande av budget(bilaga 5) 

        Budgeten för 2018 godkändes 

 

 



 

§15 Årsavgift till distriktet 2018 

       Oförändrad 40kr/år 

§16 Val av styrelseledamöter 

a) Ordförande 1år         

    Sven Bergqvist   omval 

b) Övriga ledamöter 3 st på 2 år 

       EskilEriksson       

       Nina Ferm       

       Åke Ferm       

c)   Två revisorer varav en sammankallande 

        Hans Andersson   sammankallande 

       Jan-Olof Ehn 

       Bertil Hulthen   ersättare 

d)   Ombud och ersättare till riksförbundsmötet (inget möte 2018) 

       Sven Bergqvist och Åke Ferm 

       Eskil Eriksson   ersättare 

        

§17 Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolan 

       Utses inom styrelsen 

§18 Val av kommitteer fram till nästa årsmöte 

a)    Sjukdomskommitte                     Petter Grubbström 

b)    Miljökommitte                           Sven Bergqvist 

c)    Honungsbedömning                  Eskil Eriksson 

d)    Ansvarig för näringsbiodling     Thorbjörn Jakobsson 

 

§19 Val av valberedning bestående av sammankallande och två ledamöter 

        Ida Alfredsson      Gäsene/Herrljunga   sammankallande 

        Pekka Saarelainen  Marks Härad 

        Bertil Hulthen   Marks härad 

§20 Rapporter gällande riksförbundsmötet  och SBR 

       Åke Ferm rapporterade om beslut tagna på RF-mötet 2017 och om SBR:s ekonomi. 

       Preben Kristiansens tjänst har flyttat till Jordbruksverket. 

       Inga nya bestämmelser om bitillsynen har kommit. 

 



 

 

§21 Övriga frågor 

       Beslutades med överväldigande majoritet att slopa distriktets 

       sommarmöten pga  dåligt intresse från medlemmarna. 

       En förfrågan skickas till föreningarna om tid,plats och innehåll i ett höstmöte. 

       Sven informerade om distriktet fyller 100 år 2018. 

       Beslut togs att ordna ett distriktsmöte i höst och då ev.också fira att distriktet 

       fyller 100 år. 

       Datum för årsmötes tidigareläggs för att inte kollidera med yrkesbiodlarnas 

       konferens och sportlovet. 

       Diskuterades hur man kommunicerar ut förslag från distriktsstyrelsen. 

       En fråga att ta upp på nästa styrelsemöte. 

       Uppsala universitet vill ha honungsprover för pollenanalys och Sven 

       samlar in dessa fvb.       

§22 Ordförande Sven Bergqvist tackade för visat intresse och distriktets godaste 

        honung utsågs.Vinnare: Håkan Sturesson Södra Kind. 

        Efter lunch kåserade Börje Blomster om ”Biodling under 100 år”. 

 

 

       Borås 10 februari 2018 

       vid pennan 

   

 

 

       Annica Ehn 

 

 

       Justeras 

 

 

        Annika Bengtsson                                           Nina Ferm 

         

 

       


