Protokoll årsmöte med Burseryds Biodlareförening
13 nov 2019 kl 18:00 i Tyngelvi.
§1

Mötets öppnande: Sive öppnade mötet. Årsmötesförhandlingarna inleddes med
parentation. Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för två medlemmar som lämnat
oss under året.

§2

Mötets godkännande av kallelse och dagordning.

§3

Mötet valde till mötesordförande Hans Davidsson.

§4

Mötet valde till mötessekreterare Mikael Hansson.

§5

Mötet valde att justerara dagens protokoll Arne Gunnarsson och Gunnar Roos.

§6

Anteckningar från vårmötet upplästes av Mikael Hansson.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 upplästes av Mikael Hansson.

§8

Kassörens rapport för år 2019:
- Ekonomin är god. 83 transaktioner är gjorda. Mycket på grund av föreningens
försäljning av burkar. Ivar efterlyste att det är viktigt att de som hämtar burkar skriver
upp sitt antal på en lista som ska finnas i bigården.
- Ivar har en prislista klar att sätta upp i bigården.Den visar kostnaderna för det
levande materialet i bigården.
- Hans Eriksson informerade att Tiraholms Fisk köper honung av oss.
- Avskrivningen i bigården pågår enligt plan.

§9

Inventarieförteckning: Ok

§ 10

Revisionsberättelsen. Torsten Eriksson föredrog revisionsberättelsen. Ingen
anmärkning fanns.

§ 11

Styrelsens ansvarsfrihet för år 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
året.

§ 12

Medlemsavgift för år 2021, förening 50:- distrikt 40:- SBR 385:-

§ 13

Motioner. Inga

§ 14

Program 2020. Än finns det inget program men styrelsen är öppen för förslag.

§ 15

Bitillsyn rapport: Hans Wiberg informerade att 23 förrättningar är gjorda. 20 bigårdar
där 47 bisamhällen är undersökta . Ett vildbisammhälle är omhändertaget. Prover är
skickade till Ulltuna för analys angående yngelrötan i byggden. Allt är i sin ordning.
En uppföljning ska göras till våren . En fråga om det finns någon plan att rensa bort
oanvända bimaterial kom upp. Bitillsyningsmännen har inte något ansvar utan allt
hänger på ägaren efter rekommendationer att ta bort obebodda kupor.

§ 16

Val av funktionärer:
A. Val av ordf :Mötet omvalde Sive Malmfeldt .
B.

ledamöter :Mötet omvalde på 2 år Hans Eriksson , Anders Sand och Lennart
Häger. Kvarstår ett år : Ivar Nilsson , Mikael Hansson och Erik Andersson.

C.

revisor: Mötet omvalde på två år Torsten Eriksson och rev.suppleant omvalde på
ett år Göran Fällgren . Kvarstår ett år : Bengt Svensson.

D. Mötet omvalde Honungsbedömningskommitté Olle A , Hans W ,
Anders Sandh och Jeanette Sturedahl .

E. Friskvårdskommitté omval på Olle A, Hans W och Mikael H.
F. Kvalitetsansvarig omval på Anders Sandh.
G. Avelsansvarig omval på Anders Sandh.
H. Utbildnings ansvarig omval på Olle Andersson.
I. Material ansvarig: omval på Erik Sköld.
J. Bigårds ansvariga:(skötsel) omval på Erik Sköld och Hans Eriksson.
K. Valberedning: omval på Sven-Åke Eriksson , Johan Olsson och Gunnar Roos.
L. Ombud distrikt: omval på Sive Malmfeldt . Mikael Hansson och Hans Wiberg.
§ 17

Tid och plats för vårmöte . Den 6 april Kl 18:00 Tyngelvi.

§ 18

Dragning om vandringspriset 2019. Styrelsen hade förslag på ändrade regler när vi
lottar ur vandringspriset. Nya förslaget går inte ut på inlämnad årsrapport utan de som
deltagit på någon av våra sammankomster har möjlighet att vinna priset . Innan
lottningen ville Olle att vi ska besluta om ändrade regler . Mötet röstade enhälligt för
en stadgeändring till det nya förslaget . 30 namn fanns på Hans lista där alla varit med
på någon av årets sammankomster. Vinnare blev Anders Sand på nr: 19.

§ 19

Övriga frågor:
-Sive föreslog att föreningen ska bli medlem i Hällabäcks bygdegård med en årsavgift
på 150 kr . Då får vi hyra lokalen till halva priset. Det var mötets mening att bli
medlem.
- Hans Eriksson och Anders Sand informera att det är brist på vax . Är man
nybörjare får man bara köpa 5 kg vax en gång , sedan måste man byta in eget vax för
att få köpa nya vaxkakor. Att köpa utländskt vax är inte något bra alternativ då det är
uppblandat med mycket paraffin. Skulle biodlaren skicka in sådant vax till någon
beredskapsbutik kommer vårt inhemska vax blandas ut med mer och mer paraffin.
De uppmanade medlemmar som har ett överskott av vax att sälja till våra nybörjare
i första hand.
- Bara 30 medlemmar har lämnat in årsrapporten. Varför det är så kunde ingen svara
på.
- Häradsförbundet ska upplösas när årsmöte hålls i januari. Föreningen får
representera med tre personer . Mötet valde Sive Malmfeldt , Hans Eriksson och
Erik Sköld. Ersättare Mikael Hansson.

§ 20

Avslutning. Hans Davidsson avslutade mötet . Det bjöds på kaffe. Olle och Ivar visade
bilder från bigården där Frisken varit fotograf.

Sekreterare ……………………………….
Mikael Hansson

……………………………….
Arne Gunnarsson

Mötesordförande ……………………………
Hans Davidsson

……………………………
Gunnar Roos

