
Norrköpings biodlarförening
Protokoll vid årsmöte 2020-11-26

§1 Årsmötet öppnas
Annika Leifsson öppnade mötet. 
§2 Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Jonas Nilsson
§3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Magnus Arvidsson.
§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Roger Berger och Christian Falk
§5 Godkännande av kallelse till mötet
Kallelsen godkändes.
§6 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och sjukdomskommitténs redogörelse
Biodlarföreningens verksamhetsberättelse 23/11 2019–26/11 2020 lästes upp av Annika Leifsson. Ulla Lundström 
berättade om förra årets utbrott av yngelröta som upptäcktes sent i början av hösten i Skarphagen. Samhället 
destruerades. Provtagning genomfördes våren 2020 och inga fall hittades. Skyddsområdet togs bort. Hösten 2020 
hittades återigen fall av AYR i Skarphagen. Samhällena destruerades. Prov hos samhällen inom radie på 3 km för sent 
att tas denna tid och flyttas till våren 2021. Skyddsområde återupprättat. Ulla gick igenom nya kommande lagar 
gällande bisjukdomar, som väntas komma våren 2021.
§8 Ekonomisk redogörelse
Ulla Lundström läste upp ekonomiska redogörelsen för det gångna året. Inkomster från årets kurser kommer in på 
kommande årets räkenskaper. Föreningen har en stabil ekonomi.
§9 Revisorernas berättelse
Katarina Rybom meddelade att det är ordning och reda, hade inget att invända. Hon föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen fick ansvarsfrihet för det kommande året.
§11 Redogörelser för ev. inkomna skrivelser från distrikt eller förbund
Inga skrivelser inkomna.
§12 Behandling av motioner och styrelseförslag
Inga motioner inkomna.
§13 Avgående styrelsens förslag till verksamhet för 2021
Inga temakvällar under vintern pga rådande pandemi. Oklart gällande sommarmöte med Söderköpings biodlarförening. 
Onsdagsträffar på Sommargården, Hillerstad med början i maj till slutet av augusti. Festlig start i maj.
Snygga till i Sommargården, slänga skräp. Hålla nybörjarkurs, eventuellt fortsättningskurs. Hålla visningskuporna vid 
Norra Kyrkogården och Marieborg öppna. Sköta kupan vid Konstmuseet och slunga honung där. Delta vid lokala 
marknader som Färgargården, Himmelstalund, Hemgården, Augustifesten, om de hålls.

Förslagen för kommande verksamhet godkändes.
§14 Fastställande av medlemsavgiften 2021 (fullbetalande medlem, familjemedlem, resp. juniormedlem)
Medlemsavgiften förblir oförändrad.
§15 Budget 2021
Ulla Lundström läste budgetförslag för kommande år. Förslaget godkändes.
§ 16 Val
av ordförande för 2021
Annika Leifsson valdes
av styrelseledamöter för 2021-2022
Roger Berger valdes in som ersättare för Marianne Waernoff som lämnar styrelseuppdraget. Ulla Lundström och Daniel
Bengtsson omvaldes.
av 2 revisorer för 2021
Gunilla Nilsson och Katarina Rybom valdes.
av 1 ersättare till revisor 2021
Mikael Källström valdes.
av 2 ledamöter i trivselkommittén 2021
Carin Andersson och Anna-Lill Åkesson valdes.
av ledamöter i honungsbedömningskommittén 2021
Ulla Lundström, Annika Leifsson och Robert Schäfer valdes.
av ersättare i honungsbedömningskommittén 2021
Elisabeth Eriksson valdes.



av 2 ledamöter i sjukdomskommittén 2021
Ulla Lundström och Jonas Nilsson valdes.
av 6 ombud till förbundets årsmöte
Elisabeth Eriksson, Daniel Bengtsson, Annika Leifsson, Jonas Nilsson ,Malin Löf och Mikael Könemann valdes.
av 1 ersättare till länsförbundets årsmöte
Magnus Arvidsson valdes.
av 2 ledamöter till valberedningen
Mikael Könemann och Elisabeth Eriksson valdes. Sammankallande är Mikael Könemann.
§ 17 Vid mötet väckta frågor
Inga frågor väckta.
§18 Avslutning
Jonas avslutade mötet. Annika tackade Jonas för ordförandeskapet. 
Årets bästa honung
Årets bästa honung vanns, i hård konkurrens, av Benjamin Hell. 
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