
Lunds Biodlare
Protokoll fört vid årsmöte på Lineros Fritidsgård 2015-11-25

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Sven-Åke Nilsson förklarade mötet öppnat och önskade de 
närvarande 21 medlemmarna välkomna.

§2 Val av mötesfunktionärer
Beslöt utse:

i. Mötesordförande: Sven-Åke Nilsson 
ii. Sekreterare: Karin Herrlander
iii. Justeringsman: Hans Brunsson

§3 Kallelse
Kallelse har skett vis Bitidningen, mejl och hemsida.
Årsmötet godkände kallelse

§4 Dagordningen
Ordföranden läste dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§5 Protokoll från föregående årsmöte 
Föregående årsmötesprotokoll föredrogs av ordförande.
Protokollet godkändes.

§6 Årets verksamhet och räkenskaper
Verksamhetsberättelse för tiden 1 oktober 2014- 30 september 2015 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. Föreningen har 127 betalande medlemmar

              ii.      Bengt rapporterade från Skåne distriktet. 
ii. Sven-Åke informerade om avelsklubbens verksamhet. Lunds Biavelsklubb



är nu en ekonomisk förening. Verksamheten från biavelsklubben rapporteras till 
föreningen som tidigare. Medlemmar har tillgång till gratis larver ca 20 stycken vid
ett tillfälle, därefter kommer medlemmar få betala en mindre kostnad. 

iii. Den 11-13 mars 2016 kommer det att anordnas en stor mässa om biodling. Beecome.
Den kommer att ske på Malmö live

iv. Distriktet har bjudits in till Trädgårdsmässan i Malmö där medlemmar har möjlighet 
att sälja sin honung

§10 Hemsida
Mathis ansvarig för hemsidan, efterlyser fler mejl adresser för att lättare kunna påminna 
medlemmar om olika aktiviteter i klubben. Man kan prenumerera på påminnelser. Mathis tar
gärna emot text och bilder till hemsidan.

§ 11 Planer för 2015

i. Kurs i biodling 2016.
ii. Kurs i drottningodling i maj max 10 personer.
iii. Två tema kvällar en i april om ekologisk biodling och en i september om olika 

kuptyper
iv. Bigårdsträffar/grillkvällar, i maj-juni
v. Honungsbedömning-där några olika sorter testas och diskuteras
vi. Årsmöte
vii. Förslag på aktiviteter skickas till hemsidan

Årsmötet godkände planerna. 
Styrelsens program för 2016 kommer att läggas ut på hemsidan.

§12 Årsavgifter för 2017
Årsmötet beslöt att behålla årsavgiften för 2017 oförändrad dvs 30kr och 10kr

§13 Val
Årsmötet beslöt välja:
i. Ordförande på 1 år: Sven-Åke Nilsson
ii. Styrelsemedlemmar för 2 år: Bodil Strömbäck och Lars Antonsson
iii. Styrelsesuppleanter för 1 år: Mathis Kögel, Bengt Jönsson och Karin Herrlander
iv. Revisorer 1 år: Verner Jönsson, Benny Schmidt
v. Revisorsuppleant på 1 år: Carina Lucchesi
vi. Honungsbedömningskommitté: Jan Lundqvist (ordf.), Sven Persson, Sven-Åke 

Nilsson, Rolf Jönsson, Hans Olsson och Bodil Strömbeck,
vii. Ombud till Skåne-distriktets möten, 6 stycken: Sven-Åke Nilsson, Sven Persson, 

Benny Schmidt, Mathis Kögel, Jan Lundquist och Bengt Jönsson, Karin Herrlander 
och Carina Lucchesi ersättare Göran Magnusson

viii. Valberedning: Benny Smith (sammankallande), Rolf Jönsson och Staffan Brandt.

§14 Övriga frågor:
i. Vill någon ha hjälp med tvättning av ramar kontakta Sven Persson, märk dem väl

§15 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet:

Karin Herrlander Sven-Åke Nilsson
Sekreterare Ordförande

Hans Brunsson
Justeringsman


