Protokoll fört vid

Harplinge Biodlareförenings/Harplinge Bivänners årsmöte den 21/11 2015
i Lions lokaler, Hansagård, Harplinge.
#1 Vice ordförande Hans Håkansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
#2 Val av mötesfunktionärer:
till mötesordförande valdes Erland Nilsson
till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Hammarstedt
till justeringsmän valdes Peter Meuller och Emil Åkesson
#3 Kallelsen till årsmötet godkändes
#4 Föredragningslistan godkändes
#5 Styrelsen redogjorde för året som gått:
Agneta Hammarstedt frågade om mötet ville ha protokollet från 2014 års årsmöte uppläst. Mötet svarade nej.
Därefter läste hon upp verksamhetsberättelsen för 2015.
Ulla Sandström informerade om föreningens ekonomiska läge avseende perioden 1/10 2014 – 30/9 2015 och
meddelade att föreningen är god för 5 221 kronor vid dags dato.
Lars-Anders Olsson och Ulf Ivarsson har reviderat föreningens räkenskaper och fann allt i sin ordning.
#6 Mötet beslöt ge och gav styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2014-2015.
#7 Redogörelse för eventuella skrivelser från distriktet och/eller förbundet:
Inga skrivelser
#8 Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit varför frågan lämnades obehandlad.
#9 Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året:
a) Möten och andra aktiviteter: Beslöts att föreningen har sommarträffar som tidigare. Ansvariga för varje träff ska
sättas upp lika som under 2015. När datum för 2016 års möten är bestämda, läggs en lista upp på hemsidan för
anmälan. Listan kommer sedan även att sättas upp i förenings lokal i föreningsbigården. Önskemål framfördes om
fler mentorer. Möjligen som ett sätt att få fler medlemmar. Dessutom uttrycktes önskemål om bikurser. Men det
fanns inget intresse för kursen Godkänd biodlare från mötesdeltagarna.
b) Föreningsdepå: Beslöts att Erland Nilsson, Hansagård, bistår som tidigare med lokal och förvaring av
föreningsmedlemmarnas honung, samt ombesörjer avlämningen till Honungsförädlingen.
c) Föreningens andel av medlemsavgiften beslöts kvarstå på 40 kronor/medlem.
d) Vad avser bidrag till eller samverkan med andra organisationer avstår föreningen från detta. Göte föreslog dock
att vi ska bidra till Hembygdsföreningens arkiv med diverse skrifter. Agneta ombads sända Göte samtliga
protokoll skrivna efter att vi slutade med protokollboken.
e) Övriga styrelseförslag. Inga
#10 Val av ordförande: Mötet valde Lars-Anders Olsson på 2 år.
#11 Val av styrelseledamöter: Hans Håkansson kvastår som vice ordförande 1 år.
Ulla Sandström omvaldes som kassör på 2 år.
Agneta Hammarstedt omvaldes som sekreterare på 2 år.
Styrelseledamöter: Ronny Bengtsson är kvar på 1 år.
Ulf Paulsson kvarstår på 1 år. Emil Åkesson valdes på 2 år.
#12 Val av kommitéer:
Honungsbedömningskommitté: Mötet beslöt om omval av Bertil Ericsson, Oscar Everås, Ronny Bengtsson,
Agneta Hammarstedt samt Ulf Paulsson till honungsbedömningskommitté med Bertil som sammankallande.
Sjukdomskommitté: Mötet valde Ulf Paulsson, Emil Åkesson samt Peter Meuller.
Ansvarig arbetsgrupp i föreningsbigården: Ulf Paulsson, Emil Åkesson samt Lars-Anders Olsson.
#13 Val av revisorer: Ulf Ivarsson omvaldes på 2 år, Erland Nilsson valdes på 1 år.
#14 Val av ersättare för revisorerna: Mötet valde Peter Meuller.

#15 Val av valberedning: Nyval gjordes av Jan-Uno Andersson och Göte Johansson, även sammankallande.
#16 Val av ombud till distriktets årsmöte: Ulf Paulsson, Lars-Anders Olsson och Agneta Hammarstedt valdes.
Ersättare för ombuden till distriktets årsmöte: Ronny Bengtsson, Oscar Everås och Emil Åkesson valdes och
inträder i nu nämnd ordning.
#17 Val av studieansvarig: Ronny Bengtsson valdes.
#18 Övriga frågor: Föreningsmedlemmarnas eventuella besök på Beecom i mars 2016 diskuterades. Inget beslut
togs. Sekreterare informerade om SBRs enkät på hemsidan biodlarna.se.
#19 Ordförande tackade alla närvarande för året som gått och inbjöd till smörgåstårta och trevlig samvaro, varefter
han förklarade mötet avslutat.
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