
Protokoll
Föreningen Svensk Buckfastavel

Årsmöte 2016-03-20 Ljungby Motell

1. Årsmötets öppnande och upprop av närvarande medlemmar och föredragande revisor 
samt fastställande av röstlängd. 
Vice ordförande Thomas Sandell hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 
Under februari 2016 meddelade Åke Sandquist att han avgick från ordförandeposten med 
omedelbar verkan. 
Årsmötesdeltagarna informerades av Olle Andersson, Gislaved (Olle AG) om det 
bakomliggande händelseförloppet som ledde fram till avgången. 
Ett vaxljus tändes till minne av de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. 
Ingrid Hallberg såg till att en närvarolista blev ifylld av de 35 mötesdeltagarna.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg av tre nya punkter; 
13a Testbiodling  
13b VSH-bin  
13c Fastställande av parningsavgifter 2016  

4. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två rösträknare och två 
justeringsmän
Till mötets ordförande valdes Lennart Nilsson, till sekreterare Thomas Sandell och som 
rösträknare och justeringsmän Karl-Erik Tedblad och Jan Evertsson.
Thomas Sandell lämnade över ordförandeklubban till Lennart Nilsson, som fortsatte att leda 
mötet.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Nils Thuresson upplyste om att föreningens verksamhet hade distribuerats till samtliga 
medlemmar via medlems-utskicket under våren.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

6. Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassörerna Nils Thuresson och Ingrid Hallberg redovisade föreningens, respektive 
parningsstationernas ekonomiska situation.
Godkändes.

7. Revisorernas berättelse
Föreningens och parningsstationernas räkenskaper har granskats av revisorerna och funnits 
vara i god ordning.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

8. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Resultat och balansräkningarna för föreningen och parningsstationerna fastställdes.

9. Beslut om disposition av verksamhetens och stationernas resultat
Beslutades att överskott skall överföras till räkenskapsåret 2016.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassörer
Ansvarsfrihet beviljades.
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11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
Förslag till ersättningsnivåer har tidigare sänts till medlemmarna via utskick.
Olle AG läste upp innehållet i förslaget.
De olika ersättningsnivåerna beslutades enligt förslaget.

12. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år
Beslutades att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad, 250 kr.

13. Behandling av förslag från styrelsen och revisorer samt i stadgeenlig ordning inkomna 
motioner  
13a Testodling 
Olle Jönsson informerade om behovet av fler testbiodlare i föreningen. Idag finns 3-5 aktiva 
odlare, men upp till 10 st skulle behövas. Olle ville informera de närvarande och uppmanade 
dem att verka för att fler medlemmar rekryteras. 
13b VSH-bin 
 Olle J berättade att idag är det bara Bert Trybom som arbetar med VSH-bin i Sverige. 
Jordbruksverket och SBR har kallat till ett möte i Skänninge där VSH-frågan skall behandlas. 
Olle J och Nils T kommer att representera FSB och de efterlyste frågeställningar från 
medlemmarna, att ta med till mötet. 
13c Fastställande av parningsavgifter 2016 
Styrelsens förslag var att höja parningsavgiften till 120 kr för icke medlemmar och till 80 kr för 
medlemmar i FSB. 
En diskussion följde om för och nackdelar med höjning av avgiften, vilken utmynnade i tre olika 
förslag; 
1. 100/70 kr (nuvarande belopp) 
2. 120/80 kr (styrelsens förslag) 
3. 120/70 kr  
Efter omröstning och votering med handuppräckning beslutade årsmötet att parningsavgiften 
för 2016 blir 120 kr för icke medlemmar och 70 kr för medlemmar.

14. Stadgeändring 
Nils T informerade om att styrelsen har diskuterat ordalydelsen i stadgarna, angående punkten  
”uteslutande av medlem”. Styrelsen tycker att skrivningen är otydlig och behöver ändras. 
Beslutades att styrelsen till nästa årsmöte, tar fram ett förslag till ny formulering. 

15. Fastställande av arbetsplan 2016
Nils T gick igenom arbetsplanen. 
Sommarmötet utgår 2016 och ersätts av drottningodlingskurs i Höör och Nybro under våren, 
med uppföljande varroadiagnostiseringskurser på samma orter, senare på säsongen.  
Arbetsplanen fastställdes.

16. Fastställande av budget
Budget för förening och stationer redovisades.
Budgetförslaget godkändes.

17. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st.

18. Val av ordförande
Till ordförande valdes Bo Malmsten (nyval 1år)

19. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslog följande övriga ledamöter:
Thomas Sandell (kvarstår 1 år)
Nils Thuresson (kvarstår 1år)
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Kjell Hallberg (omval 2 år)
Olle Jönsson (omval 2 år)
Ingrid Hallberg (kvarstår 1år)
Jan Evertsson (nyval 2 år)
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag
 

20. Val av revisor och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag, revisorer:
Olle Andersson (Kristianstad. omval 2 år)
Lennart Nilsson (kvarstår 1 år)
Suppleant:
Leif Olofsson (omval 1 år)
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

21. Fastställande av antalet ledamöter i avelsutskottet
Antalet bestämdes till 3 st.

22. Val av avelsutskott varav en ska väljas som sammankallande
Valberedningens förslag:
Kjell Hallberg (omval,sammankallande)
Jörgen Rasmusson (omval)
Anders Sandh (nyval)
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

23. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Beslutades att antalet skall vara 2 st.

24. Val av valberedning
Beslutades att Olle Andersson (Gislaved) och Kjell Nilsson skall ingå i valberedningen.

25. Beslut om datum för nästa årsmöte
Beslutades att låta styrelsen ta fram förslag till tid och plats för nästa årsmöte. 

Lennart Nilsson lämnade över ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden Bo Malmsten.

25. Årsmötets avslutande
      Ordförande Bo Malmsten tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet 2016-03-20

Thomas Sandell Lennart Nilsson
Mötesordförande

Justeras Justeras
Karl-Erik Tedblad Jan Evertsson
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