
Protokoll fört vid årsmöte den 19 november 2017 på Solrosen i Brålanda 

1. Ingegerd Ahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Som årsmötesfunktionärer valdes: 
Ordförande: Orvar Carlsson 
Sekreterare: Marianne Westman 
Justerare: Ann-Marie Oskarsson och Stefan Ekwall 
Referent: Marianne Westman 

3. Dagordningen genomgicks och fastställdes efter mindre ändringar. Punkt 7 och 
10 ströks pga att inga rapporter inkommit. 

4. Kallelsen godkändes. 

5.       Styrelsens redogörelse för året som gått 
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.  
b) Den ekonomiska berättelsen föredrogs. En synpunkt som lades fram var att 

föreningen har en relativt stor kostnad för plusgiro. Styrelsen får i uppdrag att se 
över bättre alternativ.  

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: Inga kända fall av amerikansk yngelröta i vårt 
område. Heller inga rapporter om vinglösa bin. 

9. Honungsbedömningskommitténs rapport: 
a) Ingegerd rapporterar att kommittén fått in 43 burkar. Av dessa var det endast 

några få som klarade sig utan anmärkning. Många burkar hade prickar och/eller 
småfibrer. 

b) (Efter mötets avslut:) Diplom och vandringspris (rökpust) för årets bästa honung 
tilldelades Börje Ericsson 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) Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanen för 

kommande år. Styrelsen tar tacksamt emot förslag. 
b) Beslut togs om att föreningens andel av medlemsavgiften för 2019 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 nio ledamöter (inkl. ordförande) 

13.       Till ordförande för 2018 omvaldes Ingegerd Ahl 
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14. Som styrelseledamöter på två år nyvaldes Kenneth Erlandsson, Per Ekwall, 
Kristina Lind och Erik Oskarsson. Ett år kvar har Agneta Larsson, Marianne 
Westman, Lillemor Berggren och Peter Gullin. 

15. Till honungsbedömningskommittén valdes för tre år Lars Falk och Jesper 
Frånstad. Mårten Sundblad valdes till ordförande för kommittén. 

16.       Till 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 omvaldes Lars Larsson. Övriga i valberedningen är: Sanna Malm 
Zetterberg (två år kvar) och Birgitta Odalgård (ett år kvar). Till sammankallande 
valdes Lars Larsson. 

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

21. Till ordinarie ombud vid distriktets årsmöte (17 feb) valdes Ingegerd Ahl, Olof  
Ahl, Ann-Sofi Larsson och Lars Larsson. Som ersättare valdes Kjell Odalgård, 
Birgitta Odalgård, Erik Oskarsson och Ann-Marie Oskarsson. 

22. Till ombud vid Brålanda väntjänst årsmöte (13 mars) valdes Ingegerd Ahl och 
Marianne Westman. 

23. Övriga frågor: inga övriga frågor 

24. Lotteriet hölls efter mötets avslut - Presentkort på drottning vanns av Peter Gullin 

25. Mötet avslutades 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras           Justeras 

Marianne Westman Orvar Carlsson           Ann-Marie Oskarsson            Stefan Ekwall
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