Föreningen NordBi

Årsmöte på Hotell Mittlandia, Ånge, 7 mars 2020
Närvarande: Lena Lindholm, Göran Engström, Per Ruth, Arne Andersson, Lars Nolberger och Lars
Åberg , Carl-Ove Bertilsson, Bogda Bertilsson, Ivar Myrli, Jonas Svartkrut, Patrik Sellman, Kjell
Gustavsson, Sven Nordström, Sebastian Klar, Åke Jonsson, Hanne Uddling, Natushcka Lee, Lotta
Wängdahl, Lars Böhmer, Robert Svensson, Sofia Ninnes, Jean Berg, Alf Andersson, Claes Andersson,
Daniel Fredberg, Ingvar Arvidsson, Ann-Charlotte Berntsson, Ingvar Pettersson, Per Thunman, Olle
Nygren, Gunnar Jonsson, Lassi Kauko, Markku Pöyhönen och Karl Drakenberg.

1. Årsmötet förklaras öppnat.
Ingvar Arvidsson förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande vid mötet
Karl Drakenberg valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare vid mötet.
Sofia Ninnes valdes till mötessekreterare.
4. Frågan om årsmötets behöriga utlysning.
Mötet utlystes i Nordbiaktuellt 2/2019 och skulle gått ut i Bitidningen nr 2/2020 men tyvärr kom
utlysningen inte med p.g.a. miss från SBR. Årsmötet godkände mötets utlysning.
5. Val av två personer som jämte mötesordföranden ska justera protokollet.
Till justerare valdes Ingvar Pettersson och Lotta Wängdahl.
6. Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes ej upp i sin helhet efter mötets godkännande. Däremot
gjorde Ingvar A två tillägg till den version av verksamhetsberättelsen som skickats ut via epost.
Dessa gällde information om Leaderprojektet i Medelpad samt att Föreningen NordBi ingår i
referensgruppen för Interreg-projektet.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
7. Bokslut redovisas. Beslut tas om dess godkännande.
Kassör Olle Nygren redovisade bokslutet för verksamhetsperioden 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31
(se bilaga). Mötet godkände bokslutet.
Det konstaterades också att det saknas tydlig information till drottningodlare om vilka bidrag som
finns att söka från projektet.
8. Revisionsberättelsen föredras.
Revisionsberättelsen för verksamhetsperioden 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31 (se bilaga) var
skriven och undertecknad av revisor Åke Jonsson samt av Per Ruth, som ej är invald revisor. Detta
eftersom varken revisor Sven Carlsson eller ersättare Göran Frick var tillgänglig för revision.
Årsmötet godkände att Per Ruth gjorde revisionen istället.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gånga verksamhetsperioden.
10. Beslut tas om antalet styrelsemedlemmar.
I dagsläget består styrelsen av åtta medlemmar. Per Thunman föreslog att ändra till sju
styrelsemedlemmar. Genom omröstning beslutades att styrelsen ska bestå av sju medlemmar den
kommande verksamhetsperioden.
11. Val av ordförande i föreningen.
Robert Svensson valdes till ordförande på två år.
12. Val av övriga styrelsemedlemmar.
Olle Nygren och Sven Nordström valdes om på två år. Som nya till styrelsen valdes Ann-Charlotte
Berntsson, Steffen Neuman, Carl-Ove Bertilsson och Natuschka Lee, vardera på två år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Åke Jonsson och Per Ruth valdes till revisorer samt Sven Carlsson som revisorssuppleant, vardera
på två år.
14. Val av valberedning.
Jonas Svartkrut och Ingvar Arvidsson valdes till valberedare.
Kjell Gustavsson föreslog att också välja en ersättare till valberedningen och årsmötet godkände
detta förslag. Till ersättare i valberedningen valdes Anders Berg.
15. Beslut om medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år. Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 300
kr per år fr.o.m. 2022.
16. Förslag som styrelsen vill förelägga årsmötet.
Inga förslag.
17. Ev. motioner.
Inga motioner.
18. Övriga frågor.
Thunman uppmanande drottningodlare inom föreningen att samla noggrannare data på sina bin,
d.v.s. mäta kubital- och hantelindex såväl som diskoidalvinkeln, samt att föreningen bör genomföra
fler DNA analyser.

Ingvar föreslog att avgående styrelsemedlemmar och valberedning ska bjudas på en guidning med
lunch på Lurö (resan till Ekenäs bekostas själv) den 8 augusti 2020. Övriga intresserade är
naturligtvis välkomna men betalar resan och lunch själva.
19. Årsmötet avslutas.
Årsmötet avslutades med en lång applåd för Ingvar Arvidsson som tack för den tid och det
engagemang han lagt ned i projektet.

Vid protokollet,

_______________________________

________________________________

Sofia Ninnes, sekreterare

Karl Drakenberg, ordförande

_______________________________

________________________________

Lotta Wängdahl, justerare

Ingvar Pettersson, justerare

