
Årsmötesprotokoll 
2016-11-16

Protokoll fört vid årsmötet den 16 november 2016 på Stationshuset, Brålanda 

1. Ingegerd Ahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt 
välkommen till nya medlemmar (2st under året). 

2. Som årsmötesfunktionärer valdes: 
Ordförande: Orvar Carlsson 
Sekreterare: Marianne Westman 
Justerare: Kjell Odalgård och Agneta Larsson 
Referent: Marianne Westman 

3. Dagordningen genomgicks och fastställdes. 

4. Kallelsen godkändes. 

5. Styrelsens redogörelse för året som gått 
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna. En tyst 

minut hölls för vår bortgångne medlem och styrelseledamot Stig Gummesson. 
b) Den ekonomiska berättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna. 
c) Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Falk varefter den lades till handlingarna. 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen framlades till årsmötet. Ansvarsfrihet 
beviljades. 

7. Inga inkomna skrivelser från distrikt eller förbundet 

8. Bihälsokommitténs rapport: Ganska lugnt, men något utbrott av amerikansk 
yngelröta i vårt område. Flera utbrott utanför vårt område. 

9. Honungsbedömningskommitténs rapport: Diplom och vandringspris (rökpust) 
för årets bästa honung tilldelades Sylvia Karlsson och diplom och vandringspris 
(mjödhorn) för årets mjödbryggare tilldelades Lars Larsson. 

10. Inga motioner har inkommit. 

11. Behandling av styrelsens förslag angående verksamhet det kommande året 
a) Förslag på aktiviteter som kom upp: Mjödmästaren Lars visar hur mjöd bryggs, 

nostalgikväll med gamla bilder och filmer, fortsätt ordna föreningsresa! Årsmötet 
ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanen för kommande 
år. 

b) Beslut togs om att föreningens andel av medlemsavgiften för 2018 förbli 
oförändrad (60kr, familjemedlem 20kr) 

c) Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att fastställa en budget för kommande år. 

12. Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå utav åtta ledamöter (plus ordförande) 

13. Till ordförande för 2017 om valdes Ingegerd Ahl 

14. Som styrelseledamöter på två år nyvaldes Lillemor Berggren och omvaldes 
Marianne Westman, Peter Gullin och Agneta Larsson. I fyllnadsval efter Stig 
Gummesson valdes Kenneth Erlandsson på ett år. 
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15. Till honungsbedömningskommittén omvaldes för tre år Stefan Ekwall och 
Mårten Sundblad. Följande ingår för övrigt i kommittén: två år kvar Jimmy Melby 
och Sylvia Karlsson, ett år kvar Ingegerd Ahl(s), och Lars Falk. Ingegerd Ahl 
valdes till ordförande för kommittén. 

16. Som bihälsokommitté omvaldes Gunnar Falk och Per Ekwall. 

17. Till revisorer omvaldes Lars Falk och Gunnar Falk. 

18. Till revisorsersättare omvaldes Ann-Marie Oskarsson 

19. Till valberedning valdes Sanna Malm Zetterberg. Birgitta Odalgård (två år kvar) och 
Lars Larsson(s) sitter kvar. 

20. Som firmatecknare utsågs ordföranden och kassör var för sig. 

21. Till ordinarie ombud vid distriktets årsmöte valdes Ingegerd Ahl, Kjell Odalgård, 
Erik Oskarsson och Jimmy Melby. Som ersättare valdes Peter Gullin, Lillemor 
Berggren, Agneta Larsson och Peter Ålander. 

22. Till ombud vid Brålanda väntjänst årsmöte omvaldes Ingegerd Ahl och Per Ekwall. 

23. Övriga frågor:  
a) Hur mycket pengar ska finnas i föreningens kassa? Just nu finns knappt 30 000kr. 

Pengarna borde användas, t.ex. för utbildning av föreningens medlemmar, 
föreningsbigård och PR-material etc. (vilket också görs i viss utsträckning). 
Styrelsen får i uppdrag att lägga upp riktlinjer för detta. 

b) Var finns föreningens mikroskåp? Börje Ericsson ordnar så att det kommer till 
Gallerian. 

24. Lotteriet hölls efter mötets avslut 

25. Mötet avslutades 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras   Justeras 

Marianne Westman Orvar Carlsson  Kjell Odalgård   Agneta Larsson
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