Lunds Biodlare
Protokoll fört vid årsmöte på Lineros Fritidsgård 2014-11-26

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Sven-Åke Nilsson förklarade mötet öppnat och önskade de
närvarande 28 medlemmarna välkomna.

§2

Val av mötesfunktionärer
Beslöt utse:
i.
Mötesordförande: Sven-Åke Nilsson
ii.
Sekreterare: Bodil Strömbeck
iii.
Justeringsman: Per Sjögren.

§3

Kallelse
Årsmötet godkände kallelsen.

§4

Dagordningen
Ordföranden läste dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§5

Protokoll från föregående årsmöte
Föregående årsmötesprotokoll föredrogs av sekreteraren.

§6

Årets verksamhet och räkenskaper
Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2013- 30 september 2014 föredrogs
av ordförande.
Kassören redogjorde för räkenskaperna under verksamhetsåret.

§7

Revisionsberättelse
Verner Jönsson föredrog revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes.

§8

Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelse och räkenskaper.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Skrivelser och rapporter
i.
Föreningens växer, den har nu 128 medlemmar
ii.
SBR har fått nya stadgar, enligt vilka Skånedistriktet måste godkänna
Lunds Biodlares nya stadgar ytterligare en gång.
iii.
Sven-Åke rapporterade från ett ordförandemöte i Skånedistriktets regi.
iv.
Sven-Åke informerade om avelsklubbens verksamhet. Lunds
Biavelsklubb består av 8 personer som avlar och 8 som enbart testar på
olika platser i landet. Man planerar att testa 200 drottningar plus 30 från
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v.

vi.
vii.

Tyskland nästa år. Tysklandsdrottningarna avser Svensk Buckfastavel
använda till drönarsamhällen på en parningsstation under år 2016/17.
Det har under tester i somras visat sig att det går att mäta varroatillväxten
i ett bisamhälle på ett säkert sätt. Därmed kan varroatolerans ingå som en
egenskap i vårt avelsarbete. Avelsklubben har beviljats 130 000 kr av sk
NP-medel till varroaprojektet för nästa år.
David Wemmert kommer att knytas till avelsklubben.
Jan Lundquist redogjorde för sjukdomsläget. Utbrott av amerikansk
yngelröta har förekommit. Apistanresistens finns. Jan avrådde från att
använda Apistan.

§10

Hemsida
Mathis visar Lunds Biodlares hemsida.
Årsmötet godkänner hemsidan och att utskick i fortsättningen sker via mail. De
som önskar utskick med post måste meddela detta till Sven-Åke Nilsson.

§ 11

Planer för 2015
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Kurs i biodling.
Kurs i drottningodling.
Utvecklingskvällar, en på våren en på hösten
Bigårdsträffar, gärna i samband med grillning
Möjligheten att komma på bigårdsbesök hos annan förening, t.ex. Torna
Hällestad.
Gemensamt möte med Torns biodlarförening med Tobias Olofsson och
Alejandra Vásquez planeras.
Eventuellt besök på Aarenlunds biodling.
Honungsförsäljningsdag på Mårtenstorget i september
Honungsbedömningsdag i september

Årsmötet godkände planerna.
Styrelsens program för 2015 kommer att läggas ut på hemsidan.
§12

Årsavgifter för 2016
Årsmötet beslöt att behålla årsavgiften för 2016 till 30 kr för medlem och 10 kr
för familjemedlem.

§13

Val
Årsmötet beslöt välja:
i.
Ordförande på 1 år: Sven-Åke Nilsson
ii.
Styrelsemedlemmar för 2 år: Jan Lund Lundquist, Sven Persson
iii.
Styrelsesuppleanter för 1 år: Mathis Kögel, Bengt Jönsson och Karin
Herrlander
iv.
Revisorer 1 år: Verner Jönsson, Benny Schmidt
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v.
vi.
vii.

viii.

§14

§15

Revisorsuppleant på 1 år: Carina Lucchesi
Honungsbedömningskommitté: Jan Lundqvist (ordf.), Sven Persson,
Sven-Åke Nilsson, Rolf Jönsson, Hans Olsson och Bodil Strömbeck,
Ombud till Skåne-distriktets möten, 6 stycken: Sven-Åke Nilsson, Sven
Persson, Benny Schmidt, Mathis Kögel, Jan Lundquist och Bengt Jönsson,
samt som ersättare Karin Herrlander och Carina Lucchesi
Valberedning: Benny Smith (sammankallande), Rolf Jönsson och Staffan
Brandt.

Övriga frågor:
i.
Inga övriga frågor.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Bodil Strömbeck
Sekreterare

Sven-Åke Nilsson
Ordförande

Per Sjögren
Justeringsman
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