Protokoll från årsmötet i Vallentuna-Väsby biodlareförening
Torsdagen den 19 november 2019 kl 19.00. Mötet genomfördes digitalt via
Skype-länk på grund av det allvarliga coronaläget i Stockholm.

1. Mötet öppnades av ordföranden Patrik Hafström som hälsade medlemmarna
välkomna. Totalt deltog 10 medlemmar via Skype-länk till årsmötet.
2. Val av mötesfunktionärer:


till mötesordförande valdes Patrik Hafström



till sekreterare valdes Tuija Koivula



till justerare valdes Jonas Stenmarck och Elisabeth Svensson

3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
4. Föredragningslistan för årsmötet godkändes.
5. Styrelsen redogörelse för året som gått:


Verksamhetsberättelsen, som finns på föreningens hemsida (vvbf.se),
föredrogs av Patrik Hafström.



Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning som
sammanställts kassör Svante Henriksson lästes upp av Jonas Stenmarck.
Redovisningen ligger på föreningens hemsida (vvbf.se). Föreningens
intäkter kommer främst via medlemsavgifter. Årets vinst blev 3 221,50
kronor som ska balanseras i ny räkning. I likvida medel finns 25 459,07
kronor.



En ren revisionsberättelse som sammanställts av revisor Daniel Ingman
finns på föreningens hemsida (vvbf.se). Revisionsberättelsen lästes upp av
Patrik Hafström.

6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
7. Inkomna skrivelser från distriktet och förbundet finns utlagda på
föreningens hemsida.
8. Inga styrelseförslag eller motioner har inkommit.
9. Behandling av styrelsens förlag ang. verksamhet det kommande året som
dock är helt beroende av pandemiläget och restriktioner för Stockholm :


Under våren (mars/april) planeras det första mötet för säsongen 2021
hållas, troligen på distans beroende på pandemiläget. För sommaren 2021
föreslås tre biträffar i medlemmars bigårdar, om coronaläget tillåter.
Antalet träffar styrs som vanligt av väder och intresse. Intresserade
medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen.
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Fortsatt samverkan med grannföreningar i Sigtuna och Sollentuna
förespråkas när det är möjligt.



Genomförande av besök i bibliotek med föreläsningar, i samråd med
kommun, hoppas kunna förverkligas för att sprida kunskap om biodling.



Föreningens andel av medlemsavgiften till SBR har ändrats från 100 kr till
200 kr för 2021 och beslutades att lämna oförändrad till 2020. Avgiften för
”stödjandemedlem” lämnas oförändrad på 100 kr.

10. Då ingen valberedning kunde utses vid årsmötet 2019 föreslog den sittande
styrelsen omval av styrelsen på ett år med följande förslag och årsmötet
beslutade i enlighet med förslagen:


till ordförande valdes Tuija Koivula



till övriga styrelseledamöter valdes:
o

Patrik Hafström (vice ordförande)

o

Elisabeth Svensson (sekreterare)

o

Svante Henriksson (kassör)

o

Jonas Stenmarck (ledamöter)

11. Inga personval till kommittéer/arbetsgrupper gjordes, det beslutades att
dessa får utses av styrelsen om/när behov uppstår.
12. Till revisor valdes Lennart Adamajtis (nyval) för ett år.
13. Till ersättare för revisor valdes Nina Runefelt (nyval) för ett år.
14. Val av valberedning: beslutades att valberedningens uppgift löses av
styrelsen då ingen ny valberedning kunnat utses.
15. Till ombud till distriktets årsmöte valdes Tuija Koivula.
16. Övriga valärenden som genomfördes gjordes:


till bihälsosamordnare valdes Lennart Adamajtis



till honungsbedömningskommittés ordförande valdes Tuija Koivula



till hemsidesansvarig valdes Jonas Stenmarck

17. Övriga frågor:


Föreningen tackar av Patrik Hafström som avgår som ordförande på grund
av hälsoskäl.



Protokollet från årsmötet kommer att läggas ut på föreningens hemsida
(vvbf.se) efter att det mejlats ut till medlemmarna.
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Medlemmarna ombeds mejla in sina ”Årsrapporter” om antal samhällen,
honungsproduktion osv. till föreningen via mejl: kontakt@vvbf.se innan
den 30/11.



För inlämning av honungsburkar, från säsongen 2020, till bedömning
kontakta honungsbedömningskommittés ordförande Tuija Koivula via mejl
till kontakt@vvbs.se eller koivula.ta@gmail.com. För närvarande kommer
ingen gemensam honungsbedömning med intresserade medlemmar
genomföras pga. coronarestriktioner. Dock kommer bedömning av honung
genomföras om behov finns hos medlemmar.

18. Ordföranden tackade för deltagandet och mötet avslutades utan det
sedvanligt fikat på grund av coronarestriktioner.
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