Lunds Biodlare
Protokoll fört vid årsmöte på Lineros Fritidsgård 2016-11-22

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Sven-Åke Nilsson förklarade mötet öppnat och önskade de
närvarande 29 medlemmarna välkomna.

§2

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

§3

Kallelse
Årsmötet godkände kallelsen.

§4

Dagordningen
Ordföranden läste dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§5

Protokoll från föregående årsmöte
Godkändes

§6

Årets verksamhet och räkenskaper
Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2015- 30 september 2016 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, motioner och förslag
i.
Sven-Åke informerade om avelsklubbens verksamhet. Lunds
Biavelsklubb är nu en fristående ekonomisk förening, vilket är en
förutsättning för att kunna söka pengar externt. Avelsklubben är beviljad
230000 kronor för 2016/2017 från EU och Jordbruksverket.

2
ii.

iii.
iv.

VSH (VarroaSensitiveHygenic) är ett projekt som skall testa 1000
drottningar. De har hört av sig till avelsklubben och vill använda
klubbens testmetod och bidatabas.
I klubbens eget testmaterial finns fyra drottningar som visar tecken på
resistens. Dessa skall användas i vidare avel.
Inga motioner har lämnats in

§10

Hemsida
Hemsidan diskuterades. Medlemmarna är nöjda med Mathis sätt att sköta
hemsidan

§ 11

Planer för 2017
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Kurs i biodling.
Kurs i drottningodling.
Temakvällar, en på våren en på hösten
Bigårdsträffar, gärna i samband med grillning
Möjligheten att komma på bigårdsbesök hos annan förening,
Honungsbedömningsdag i oktober
Årsmöte i november

Årsmötet godkände planerna.
§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 1 år: Jan Lundquist, Sven Persson och Mathis
Kögel
iii.
Styrelsesuppleanter för 2 år: Bengt Jönsson och Karin Herrlander, Carina
Lucchesi
iv.
Revisor för 1 år: Verner Jönsson
v.
Revisorsuppleant för 1 år: Thorbjörn Andersson
vi.
Honungsbedömningskommitté: Jan Lundqvist (ordf.), Sven Persson,
Sven-Åke Nilsson, Rolf Jönsson, Per Sjögren och Staffan Brandt
vii.
Ombud till Skåne-distriktets möten, 7 stycken: Sven-Åke Nilsson, Sven
Persson, Mathis Kögel, Jan Lundquist, Karin Herrlander, Staffan Brandt
och Carina Lucchesi samt ersättare, Göran Magnusson och Benny Schmidt
viii. Valberedning: Staffan Brandt (sammankallande), Ola von Schanz och
Göran Magnusson
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§14

Övriga frågor:
Frågan om att formalisera mentorskap för nybörjare skall tas upp i samband
med vårens nybörjarkurs.
Ordföranden tackade Bodil Strömbeck för ett gediget arbete i styrelsen.

§15

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Bodil Strömbeck
Sekreterare

Sven-Åke Nilsson
Ordförande

Thorbjörn Andersson
Justeringsman
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