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Protokoll fört vid årsmöte med Burseryds biodlareförening
den 9 nov 2017 kl. 18:00 Tyngelvi.
Närvarande : 31 st

§ 1.

Olle hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet
öppnat .

§ 2.

Kallelse och dagordning godkändes .

§ 3.

Till mötesordförande valdes Roland Johansson .

§ 4.

Till mötessekreterare valdes Mikael Hansson .

§ 5.

Mötet valde Hans Davidsson och Kenneth Sjögren att justera
dagens protokoll .

§ 6.

Föregående protokoll från vårmötet lästes upp av Olle .

§ 7.

Verksamhetsberättelsen :
-Olle läste upp verksamhetsberättelsen . Valberedningen hade annan
uppgift på antal medlemmar . Styrelsen tar fram en lista som är
uppdaterad till vårmötet .

§ 8.

Kassörens rapport från 2017 :
-Ivar redovisade ekonomin och den är i stort sätt som förra året .
Han har pratat med Dina försäkringar om att höja försäkringen till
fullvärde . Dom har varit och tittat och tyckte att det såg mycket
fint ut . Det möter inget hinder att höja försäkringsvärdet .
-Revisorerna föreslog en avskrivningsplan på bigården .
-Styrelsen jobbar vidare på det .

§ 9. Inventarieförteckningen godkändes .
§ 10. Revisionsberättelsen för 2017 :
Revisorerna föreslog att bevilja ansvarsfrihet för gångna årets
förvaltning .
§ 11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet .
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§12

Medlemsavgiften för 2019 beslutades att bli oförändrad . 50 kr.
Totalt 475kr varav 40kr till distriktet .

§13

Ingen motion inlämnad .

§14

Program för 2018 är inte påbörjat .
-Förslag på ny fest som i år kom upp .
-Styrelsen jobbar på det till vårmötet .

§15

Bitillsyningsmannen informerar :
Hans Wiberg har gjort 18 förrättningar och kontrollerat 47
bisamhällen . Han har också tagit hand om 2 vildbisamällen . Varav
ett förvånade stort när det satt 3 dagar utanför pipan .

§16

Val av funktionärer :

A.
B.

Olle Andersson omvaldes som ordförande
Till ledamöter omvaldes på 2 år Sive Malmfelth , Lennart Häger
och Hans Eriksson .
Som revisor omvaldes Torsten Eriksson samt omval på Göran
Fällgren som Revisorssuppleant .

C.

§17

Ombud till distriktet omvaldes Hans Wiberg , Olle Andersson och
Mikael Hansson .

§18

Matrielansvarig omvaldes Erik Sköld .

§19

Ansvariga för bigården valdes Erik Sköld och Hans Eriksson .

§20

Friskvårds kommitté omvaldes Hans Wiberg , Olle Andersson och
nyval på Mikael Hansson .

§21

Kvalitetsansvarig omvaldes Anders Sand .

§22

Avelsansvarig omvaldes Anders Sand .

§23

Utbildningsansvarig omvaldes Olle Andersson .

§24

Valberedningen omvaldes Björn Leandersson , Anders Sveningsson
och Johan Olsson .
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§25

Vårmötet hålls den 4 april kl 18:00 i Tyngelvi .

§26

Dragning om vandringspriset blev nr: 40 , Mats Thelin Borlandsbo .

§27

Hemsidan har blivit helt omarbetad av Daniel Makkonen under
året . Har man något som man vill lägga in på hemsidan skickar
man det till Mikael . Som vidarebefordrar till Daniel .

§28

Övriga frågor :
-Hans föreslog avyttring på allt sveamaterial i bigården . Det finns
bara en kupa i drift . Ramar som är vaxade har vi 55 st halvsvea
och 20 st svea . Det var mötets mening att avyttra svea .
Finns det någon intresserad säljer vi ramarna till vårmötet annars
smälter vi ner vaxet .
-På lördag är det Bursemarknad . Sive kör dit grejerna . Lennart och
Gunnar är ansvariga på morgonen . Kl 11 byter dom med Erik ,
Erland och Mikael . kl 13 kommer Sive och hämtar .
-Hans nämnde matmarknaden på Burseryds lantmän . Det är
fantastiskt roligt att vara där med mycket folk .
-Den 18 nov kl: 10 är det behandlingstema i bigården . Med Hans
Wiberg , Anders Sand och Arne Gunnarsson .
-Ivar tackade Hans Eriksson för bidraget han har
förhandlat fram med banken och med Sive Malmfälth drivit
igenom bygget i bigården . Dom fick en blomma var , Hans
tackade Erland som varit mycket värdefull som byggledare .

§29

Mötesordföranden tackade för förtroendet och lämnade över
klubban till Olle . Olle hälsade Holger Davidsson och
Bengt Svensson välkomna som årets föreläsare om historier från
hembygden . Där efter förklarades mötet för avslutat . Det bjöds på
smörgåstårta .
……………………
Vid protokollet : Mikael Hansson

Justerare : ……………………………
Hans Davidsson

………………………………
Kenneth Sjögren

