
 Protokoll Årsmöte 2020-11-26                      

Protokoll fört vid Ihreortens Biodlarförenings årsmöte 
2020-11-26. 

Plats:  På grund av rådande Covid-19 pandemi hölls mötet  
 digitalt.  
Närvarande: Marie Algotsson, Ursula Knutsson och Göran  
 Cederqvist, Per-Arne Thorell, Catharina Olofsson, 
 Martin Andersson, Styrbjörn Gustavsson,  
 Göran Åstrand ,Lars Fornander, Nils-Erik Svensson 
  
§1 Mötet öppnas 
Ordförande Marie hälsar välkommen och förklarar årsmötet 
öppnat.  

§2 Val av mötesfunktionärer 
Marie Algotson valdes som mötesordförande. 
Göran Åstrand valdes som sekreterare för årsmötet. 
Till justeringsledamöter att tillsammans med ordförande justera 
dagens årsmötesprotokoll valdes Nils-Erik Svensson och Ursula 
Knutsson. 

§3 Godkännande av kallelse till årsmötet 
Mötet godkände kallelse till årsmötet som skickades 
2020-11-03. 

§4 Föredragningslistans godkännande 
Föredragningslistan godkändes av mötet. 

§5 Styrelsens redogörelse för året 
Bifogad verksamhetsberättelse lades till handlingarna. Vår 
revisor påpekar att sponsoravgifter för 2019 inkommit 2020 
och därför påverkat årets resultat positivt. 
Bifogad Ekonomisk rapport lades till handlingarna.  
Föreningens revisor, Lars Fornander, gick igenom     
revisionsberättelsen med förslag på ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§6 Beslut angående ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.  

§7 Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt och/eller 
förbund 
Inga skrivelser förelåg. 

§8 Motioner  
Inga motioner har inkommit. 

§9 Styrelsens förslag ang verksamhet för kommande 
året 
Med tanke på rådande pandemi är verksamhet och aktiviteter 
svåra att planera. Föreningen har som ambition 
- att genomföra 2020 års planerade aktiviteter 
- att genomföra kurs i biodling. Teoridelen ställer specifika krav 

och olika alternativ kom upp. Kursen erbjuds i 
Studieförbundet vuxenskolans katalog med kursstart 25/2. 

- att kommunicera med medlemmar t ex genom 
- nyhetsbrev per mail 
- öppna diskussioner via WhatsApp 
- ev. via videomöte i Teams el liknande 

- COOP-kupan. Vi erbjuder samma upplägg som tidigare år. 
Nils-Erik samordnar och håller i detta. 

- ingen föreningsavgift tas ut för 2022 via Medlemsavgiften 
- Anita Cederqvist håller kontakt med ”Trädgårdsföreningen i 

Ronneby Brunn” om ev. medverkan. Ev. kan distriktet 
samordna?  

§10 Val av ordförande 
Valberedningens förslag: Marie Algotson 
Mötet valde Marie Algotson som ordförande för 2021 (ett år). 

§11 Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag: Martin Andersson, Göran Åstrand och 
Styrbjörn Gustavsson. 
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Mötet valde Martin Andersson, Göran Åstrand och Styrbjörn 
Gustavsson för kommande period om två år. 

§12 Val av honungsbedömningskommitté 
Valberedningens förslag: Nils-Erik Svensson, Martin Andersson,  
och Per-Arne Thorell. 
Mötet valde Nils-Erik Svensson, Martin Andersson,  Per-Arne 
Thorell och Catharina Olofsson. 

§13 Val av revisor 
Valberedningens förslag Lars Fornander. Mötet valde Lars 
Fornander. 

§14 Val av revisorssuppleant 
Valberedningens förslag Anita Cederqvist. Mötet valde Anita 
Cederqvist. 

§15 Val av valberedning 
Förslag Per-Arne Thorell, Catharina Olofsson och Hans 
Brorsson. Mötet valde dessa tre. 

§16 Val av ombud till distriktets årsmöte 
Valdes Martin Andersson, Nils-Erik Svensson och Styrbjörn 
Gustavsson. 

§17 Övriga frågor 
Lyftes frågan om sponsorbidrag från lokal bank i samband med 
medlems rådgivning på banken. Ordförande undersöker om 
föreningen fått in några sponsorpengar. Beslut att informera 
medlemmar om den möjligheten.  

§18 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande vid detta speciella möte 
och riktade förhoppningar om ett bra 2021.  
Ordförande avslutade mötet! 
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Vid protokollet: 

Göran Åstrand (sekreterare) 

Justeras: 

Marie Algotsson (Ordförande) 

Nils-Erik Svensson                        Ursula Knutsson 
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