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Protokoll fört vid Bro-Håbo biodlarförenings årsmöte för verksamhetsåret 2016– 2017

Plats: Häggeby Bygdegård
Datum: 16 nov 2017. 18.00

§1 Mötets öppnande
Karina Karlsson 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
Marie Österman samt Torbjörn Pedersen
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 18 medlemmar.

§8 Föreningens årsredovisning
Anna Blomlöf föredrog förvaltningsberättelsen som fastställdes av mötet (bilägges
protokollet)
Versamhetsberättelsen föredrogs av Karina Karlsson. (bilägges protokollet)
Medlemsantalet har under året ökat med 7 till 36. Verksamhetsberättelsen godtogs av
mötet.

§9 Revisionsberättelse
Susanne Axlund föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 – 2017 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 till 100kr.

§12 Val av ordinarie ledamöter till styrelsen och valberedning
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Karina Karlsson valdes på ett år som ordförande.
Anna Blomlöf valdes som ledamot på två år.
Christer Karlsson valdes som ledamot på två år.
Susanne Axlund valdes som revisor på ett år.
Annelie Öhman valdes som revisorsuppleant på ett år.
Till valberedning valdes Inga Birath von Sydow samt Marie Österman

§13 Val av ombud till distriktets årsmöte
Eva Dufva, Anna Blomlöf samt Mads Becker Jörgensen valdes som ombud för
föreningen på distriktets årsmöte.
Karina Karlsson valdes som ersättare.

§14 Kommande års aktiviteter
 Kurs i biodling för nybörjare kommer att hållas av styrelsen med början 7/2

2018 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
 Medlemsmöten hos olika medlemmar under året.
 Bigårdsträffar utökas, Lena har anmält intresse.
 Honungsprovning av pollenanalyserad honung och speciell sorthonung och vi

vill gärna engagera media att delta och skriva om det.
Styrelsen kommer att ta fram datum på aktiviteter för 2018 under första kvartalet.

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

§16 Övriga frågor
 Förslag framfördes om en föreningsbanderoll för användning vid

mässor/marknader som reklam för föreningen och biodling. Styrelsen
undersöker alternativ.

 Karina föreslår att föreningen köper in viss utrustning för utlåning inom
föreningen, ex.vis bibrödsmaskin. Mötet ställde sig positivt till detta.

 Diplom till kursdeltagare från de två senaste nybörjarkurserna i biodling
delades ut på mötet.

 13 medlemmar ställde upp med honung till den årliga provsmakningen och
uttagningen av föreningens godaste honung.
Resultat: 1. Christina Hammarström

2. Christer Karlsson
Dessa lämnas in till uttagningen av Uppsaladistriktets godaste honung.

§17 Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Richard Hammarström Marie Österman Torbjörn Pedersen


