Hudiksvallsortens Biodlareförening

Protokoll fört vid årsmöte 2012-12-09
Närvarande: Göran Hedbom, Bengt Nyrén, Åke Bergman, Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson,
Bengt-Åke Nilsson, Torbjörn Schönning, John Bergström, Daniel Ekblom, Olle Sundin och
Olle Johansson.
1) Mötet öppnades av föreningens ordförande Göran Hedbom.
2) Val av mötesfunktonärer
a) ordförande: Göran Hedbom
b) sekreterare: Olle Johansson
c) protokollsjusterare: Bengt Nyrén och Torbjörn Schönning
3) Föredragningslistan godkändes.
4) Kallelsen till årsmötet godkändes.
5) Styrelsens redogörelse för året som gått
a) verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes
b) kassaberättelsen föredrogs och godkändes
c) revisionsberättelsen föredrogs
6) Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det år som gått.
7) Inget fanns att rapportera från distriktet eller förbundet.
8) En motion hade inkommit med yrkande att reseersättning ska utgå till styrelsens ledamöter
för resor till föreningsmöten. Årsmötet beslutade att bifalla motionen på så sätt, att reseersättning ska utgå för sådan resa till den del resan vid varje tillfälle överstiger 3 mil t.o.r.
Ersättning utgår med lagstadgad skattefri milersättning (för närvarande 18:50 kr/mil).
9) Rapport lämnades om Varroans utbredning i vårt närområde.
10) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året föredrogs och godkändes.
11) Årsavgiften till föreningen för 2014 fastställdes till 100 kr, d.v.s. oförändrad.
12) Val ägde rum enligt följande:
a) ordförande: Göran Hedbom omvaldes på 1 år
b) styrelseledamöter: Ann-Margrete Bergkvist-Nilsson omvaldes för en period av 2 år.
Frederik von Essen har avböjt omval. I hans ställe valdes Bengt-Åke Nilsson för en
period av 2 år. Daniel Ekblom och Olle Johansson valdes förra året på 2 år och de
har 1 år kvar av sin period.

c) ersättare för styrelseledamöter: Torbjörn Schönning och Olle Sundin valdes för 1 år
d) revisorer: Urban Kaulich och Tomas Jansson omvaldes för 2 år
e) ersättare för revisor: Åke Bergman valdes för 1 år
f) valberedning: Bengt Nyrén och John Bergström valdes
g) sjukdomskommitté: vakant
h) honungsbedömningskommitté: Bengt Nyrén, Åke Bergman och Urban Kaulich
valdes
i) ombud till distriktets årsmöte: Göran Hedbom och Olle Johansson valdes.
13) Inga övriga frågor fanns.
14) Mötet avslutades.
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Bengt Nyrén, protokollsjusterare

