Protokoll fört vid årsmöte med Umeortens Biodlarförening 2021
Tid: Tisdag den 16 november 2021
Plats: Folkets Hus Umeå
Närvarande: Åke Jonsson, Karl-Uno Olofsson, Johan Ekblad, Eva Wiklund, Hans Göran Olofsson, Anna-Karin
Ögren, Monica Åberg, Anders Åberg, Torgny Stigbrand, Björn Gavelin, Olof Lindberg, Mattias Björnstig, Lena
Lindholm, Torsten Lindberg, Torgny Berglund, Ann-Sofie Folkesson, Nils-Ola Folkesson Persson, Tomas
Staafjord, Simon Olsson, Ulve Sauer, Tomas Jonsson, Anders Eriksson, Eva-Lotta Eriksson, Sofia Ninnes,
Kerstin Isaksson, Kristina Tereschatov.
§ 1.

Stämmans öppnande
Ordföranden Åke Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§ 2.

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande väljs Åke Jonsson, till sekreterare Karl-Uno Olofsson och till justeringspersoner
Kerstin Isaksson och Kristina Tereschatov.

§ 3.

Kallelse till stämman
Årsmötet godkänner kallelsen.

§ 4.

Föredragningslista
Årsmötet godkänner dagordningen

§ 5.

Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2021
A/ Ordföranden redogör för året som gått med avseende på utbildning, föredrag, medlemsträffar,
föreningsbigården, föreningens utrustning och honungsrapporter. Årets honungsskörd från 110
medlemmar som rapporterat in är 11 781 kg med ett snitt på 24,6 kg/ samhälle. Storleken på
skördarna har varierat, mindre skördar vi kusten och större skördar inåt landet.
B/ Eva Wiklund redogör för ekonomin för 2021. Intäkterna under året är 9 957 kr och utgifterna 5
570 kr. Redovisat resultat +4 387 kr. Balansräkningen visar på ett eget kapital på 30 118 kr per den
31/10 2021.
C/ Revisorn Torgny Berglund läser revisionsberättelsen och godkänner räkenskaperna.

§ 6.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7.

Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 8.

Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2022
A/ Vad .gäller möten och andra aktiviteter vill styrelsen prioritera utbildning under 2022, då 95
personer står i kör för att gå kurs. Temakvällar och aktiviteter i Bigården ska också genomföras och
styrelsen ser gärna att medlemmarna kommer med förslag på innehåll.

B/ Beträffande investeringar finns utrymme för inköp och styrelsen tar gärna emot förslag.
Föreningens slunga fungerar bra trots hög ålder, men kanske vi får planera för en ny.
C Liksom tidigare år kommer föreningen att delta i olika arrangemang, som är anpassade till målen
för vår verksamhet.
§ 9.

Val av ordförande för 2022
Årsmötet väljer Åke Jonsson till ordförande för 2022.

§ 10.

Val av styrelseledamöter
På 2 år väljs Simon Olsson, Johan Ekblad och Mats Sundling. Eva Wiklund, Claes Dahlgren och
Anna-Carin Öhgren har ett år kvar av mandatperioden.

§ 11.

Val av revisorer
Till revisorer för 2022 väljs Per Ruth och Torgny Berglund.

§ 12.

Val av ersättare till revisorerna
Stig Moström väljs till ersättare.

§ 13.

Valberedning för 2022
Den avgående valberedningen, Jörgen Kragh, Sofia Ninnes och Torgny Berglund får förnyat
förtroende för 2022 med Jörgen som sammankallande.

§ 14.

Val av ombud till distriktets årsmöte
Årsmötet beslutar att styrelsen utser representanter, men med tanke på att vi har många medlemmar
och med det många ombud kan intresserade utanför styrelsen anmäla att delta.

§ 15.

Beslut om avgift för 2023
Årsmötet beslutar om oförändrad avgift på 50 kr. Riksorganisationens avgift är för närvarande 500
kr.

§ 16.

Val av kommittéer
A/ Till honungsbedömningsgruppen väljs Åke Jonsson, Per Ruth, Torgny Berglund och Eva
Wiklund.
B/ Till bisjukdomsansvarig väljs Jörgen Kragh.
C/ Till ansvarig för bigården väljs Karl-Uno Olofsson. Föreningens utrustning som kan lånas till
självkostnadspris finns hos Sven Hellqvist (slunga), Karl-Uno Olofsson och Mats Sundling
(vaxsmältare), Åke Jonsson (honungslossare), Claes Dahlgren (avtäckningsbord)), Claes Dahlgren,
Mats Sundling, Natuschka Lee, Johan Ekblad, Per Ruth och Åke Jonsson (oxalsyraförångare).

§ 17.

Skrivelser från distrikt/förbund
Styrelsen har inga skrivelser att rapportera om

§ 18.

Övrig information
I den avslutande diskussionen lyfts frågan om varroabekämpningen fram. Hur ska föreningen och
styrelsen jobba för att hålla nere kvalstertrycket? Var finns alla samhällen och hur når vi ut med
information om kravet på oxalsyrabehandling? En viss hjälp kan man få via karta, som finns på
hemsidan, över var samhällen finns. Det viktigaste är att vi inte slår oss till ro utan jobbar vidare med
information och temakvällar om sjukdomar.
Hemsidan jobbar Johan Ekblad vidare med och de som har filmer, foton eller annat intressant
uppmanas att bidra. Hemsidan: acbiodlarna.se/umea.
Torgny Stigbrand belyser en intressant fråga om gräsklippning under blomningstiden, då
nektardraget är som störst. Kan man informera så att gräsklippare tar hänsyn till blomningen och
undviker att klippa då t.ex vitklöver blommar som bäst?
Tomas Staafjord som jobbar på länsstyrelsen informerade om möjligheten att få stöd för aktiviteter
som gynnar insektspollinering och därmed biodling. Styrelsen uppmanas att hålla kontakt med Malin
Karlsson, som har till uppgift att jobba med pollineringsfrågor
För kännedom kan det var bra att veta att Mats Sundling är “svärmansvarig” i föreningen.
Som avslutning på årsmötet utses årets honungsmästare. På delad andraplats kommer Johan Ekblad
och Eva Wiklund och till segrare utses Eva-Lotta Eriksson. Årsmötet gratulerar och hon får äran att
äga vandringspriset, “HONUNGSDROPPEN I GLAS”, till nästa årsmöte.
Innan Åke avslutar kvällen sker lottdragning. Alla vinner något men bidrar också med en slant till
föreningens kassa.

§ 19.

Årsmötets avslutning
Ordföranden tackar all för deltagandet och det stora engagemanget och hoppas på ett bra bi- och
honungsår 2022.
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