
Protokoll fört vid Bro-Håbo biodlarförenings årsmöte för verksamhetsåret 2012 – 2013

Plats: Skogsvägen 10, Kungsängen
Datum: 14 nov 2013. Start 18.00

§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Val av ordförande för mötet
Christer Karlsson valdes till ordförande för mötet.

§4 Val av sekreterare
Richard Hammarström valdes till sekreterare för mötet.

§5 Justerare av protokoll
Karina Karlsson och Eva Dufva valdes att justera dagens årsmötesprotokoll.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett
Mötet beslutade att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar. 

§7 Upprättande av röstlängd
Mötet beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställa 
antalet röstberättigade till elva medlemmar.

  
§8 Föreningens årsredovisning

Versamhetsberättelsen föredrogs av Inga Birath von Sydow. 
Medlemsantalet har under året ökat med 3 till 20. Verksamhetsberättelsen lades till 
handlingarna (bilägges protokollet).

Håkan Hedström föredrog resultat och balansräkningen som fastställdes av mötet 
(bilägges protokollet)

§9 Revisionsberättelse
Susanne Axlund föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 – 2013 och  
föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till 
handlingarna (bilaga till protokollet).

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med stöd av revisionsberättelsen beslutade mötet att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§11 Fastställande av årsavgift
Mötet beslutar att lämna årsavgiften oförändrad på 480 kr.
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§12 Val av ordinarie ledamöter till styrelsen
Inga Birath von Sydow omvaldes på ett år som ordförande.
Karina Karlsson omvaldes som ledamot på två år.
Anna Blomlöf valdes som ledamot på två år.
Kicki Ax valdes som revisor suppleant på två år.
Till valberedning valdes Christer Karlsson

§13 Val av ombud till distriktets årsmöte
Christer Karlsson och Richard Hammarström valdes som ombud för föreningen på 
distriktets årsmöte.

§14 Kommande års aktiviteter
Styrelsen kommer att ta fram förslag på aktiviteter 2014 i början på året. Christer 
föreslog en serie om fyra träffar hos honom under våren som mottogs positivt av 
mötet.
 

§15 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen under året.

§16 Övriga frågor
• Beslutade att medlem som deltar i till val av honung som skickas till distriktet för den 

årliga utnämnandet av distriktets bästa honung får ställa upp med som max tre olika 
burkar honung.

• Till årets representanter till distriktet röstades Christer Karlssons och Karina Karlssons
honung fram.

• Håkan Hedström avtackades efter 30 år i styrelsen. Håkan är mycket uppskattad i 
föreningen och bidrar stort till att sprida kunskap till oss andra. Stort tack till Håkan 
för dessa år.

§17 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Richard Hammarström Eva Dufva Karina Karlsson 
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