
 

Årsmöte 25 nov 2020 

Årsmöte den 25 november 2020 

 
På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner kopplat till Covid-19 pandemin 
genomfördes inget fysiskt årsmöte. I stället har mötesförhandlingarna fullföljts digitalt, via 
e-post och hemsida.  Instruktioner om tillvägagångssätt samt aktuella handlingar inför 
mötet, skickades till medlemmarna med e-post den 19 november.  
  
Samtliga medlemmar hade möjlighet att inkomma med synpunkter fram till och med 25 
november på bilagda handlingar. Synpunkter kunde lämnas till ordförande Ingegerd Ahl 
på telefon eller e-post. 
 
Medlemmarna fick följande information att ta ställning till: 
………………………………………………………………………………………...... 
Om inga synpunkter som motsäger sig valberedningens förslag eller övriga bifogade 
handlingar inkommer samtycker du som medlem till följande: 
  

1. verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna 
2. styrelsen beviljas ansvarsfrihet utifrån revisorernas förslag 
3. nuvarande medlemsavgift kvarstår oförändrad (60 kr, familjemedlem 20 kr) 
4. valberedningens förslag enligt bilaga 

  
Bifogat finns de handlingar där styrelsens redogör för året som gått, samt valberedningens 
förslag: 

- Verksamhetsberättelse 2020 

- Ekonomisk sammanställning 2019-2020 

- Revisionsberättelse 2020 

- Valberedningens förslag 
  
Handlingarna finns också på föreningens hemsida www.skaffabi.nu 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ordförande Ingegerd Ahl har fram till och med 25 november inte fått in några synpunkter 
som motsäger sig ovan. Följande kan därför noteras till årsmötesprotokollet:  
 

1. Styrelsens redogörelse för året som gått 
- Verksamhetsberättelsen, inga synpunkter inkom, därför läggas denna till 

handlingarna.  

- Den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen, inga synpunkter inkom 
varefter dessa läggs till handlingarna. 

 

2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
- Inga synpunkter har framförts. Ansvarsfrihet beviljas utifrån revisorernas förslag.   

 

3. Behandling av styrelsens förslag angående medlemsavgift 
- Föreningens andel av medlemsavgiften för år 2021 förblir oförändrad (60kr, 

familjemedlem 20kr) 
 

4. Valberedningens förslag 
- Till ordförande för 2021 omvaldes Ingegerd Ahl 

- Som styrelseledamöter på två år omvaldes Agneta Larsson, Lillemor Berggren, 
Peter Gullin och Andreas Andreasson (nyval). Sitter kvar på ett år gör: Kennet 
Erlandsson, Per Ekwall, Erik Oskarsson och Robert Robertsson.  

http://www.skaffabi.nu/
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- Till honungsbedömningskommittén valdes för tre år Lars Falk och Anders 
Andreasson. Två år kvar har Mårten Sundberg (s) och Stefan Ekvall. Ett år kvar 
har Jimmy Mellby och Peter Åhlander.  
 

- Till bihälsokommittén omvaldes Gunnar Falk och Per Ekwall. 
 

- Till revisorer omvaldes Lars Falk och Gunnar Falk. 
 

- Till revisorsersättare omvaldes Ann-Marie Oskarsson 
 

- Till valberedning omvaldes Lars Larsson och Birgitta Odalgård (s). 
 

- Till ordinarie ombud vid distriktets årsmöte valdes Ingegerd Ahl, Olof Ahl, Erik 
Oskarsson, Ann-Marie Oskarsson och Karina Karlsson. 
 

- Som ersättare valdes Kjell Odalgård, Birgitta Odalgård, Ann-Sofi Larsson och Lars 
Larsson 
 

- Till ombud vid Brålanda väntjänst årsmöte omvaldes Ingegerd Ahl och Per Ekwall. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande  Justeras  Justeras 
 
 
 
Lillemor Berggren Ingegerd Ahl  Ann-Sofi Larsson Kjell Odalgård 


