
 

 

Protokoll för årsmötet, 2017-11-11, i Tumbaortens Biodlareförening 
 

1. Mötet öppnades av ordföranden Thomas Brzokoupil som hälsade alla välkomna. 

2. Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning. 

3. Dagordningen godkändes 

4. Till mötessekreterare valdes Lisa Engen 

5. Till ordförande för mötet valdes Åke Delteus. 

6. Till justeringsmän och rösträknare utsågs Bibbi Leeiner Klein och Freddy Duwe  

7. Thomas Brzokoupil föredrog årsberättelsen. 

8. Hans Stigenberg informerade om föreningens resultat och ekonomiska ställning. Jörgen Richardsson 

redovisade revisionens resultat och framförde att det var mycket god ordning i räkenskaperna. 

9. Frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret besvarades med ja. 

10. Kommande års avgift till föreningen beslöts vara oförändrad avseende verksamhetsåret 2018/2019. 

11. Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017/2018. 

12. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Brzokoupil. 

13. Till styrelseledamöter för nästkommande två år omvaldes Bibbi Leeiner Klein och Kjell Häggstrand. 

14. Kristina Wåhlin valdes som suppleant på ett år.  

15. Åke Delteus och Jörgen Richardsson omvaldes som revisorer. 

16. Noterades att styrelsen inom sig utser representanter till länsförbundet. 

17. Det beslöts att överlåta till styrelsen att utse kontaktmän för nybörjare. 

18. Freddy Duwe och Staffan Odenhall utsågs till valberedning. 

19. Till Honungsbedömningskommitté utsågs Ove Friblad, Liselotte Johansson, Lasse Dahlman samt 

Bibbi Leeiner Klein som vikarierande kommittémedlem.  

20. Styrelsens förslag att bedriva verksamhet i linje med tidigare år godkändes med tillägg att det önskas 

ett föredrag med tema kring GMO och bekämpningsmedel. Detta kommer att ordnas i samarbete 

med Freddy Duwe på Hussebo. 

21. Under ”Ordet är fritt” diskuterades frågor kring GMO och bekämpningsmedel, samt resultat av 

tidigare års samordnade varroabekämpning. Det konstaterades att varroabekämpningen har haft en 

positiv effekt, med minskande angreppsgrader. Även metoder för varroabekämpning diskuterades.  

22. Då inga ytterligare frågor förelåg tackade ordförande föreningens funktionärer för det gångna årets 

insatser och förklarade stämman avslutad. 

 

Vid protokollet:  Protokollet justeras: 

 

 

Lisa Engen   Bibbi Leeiner Klein  Freddy Duwe 


