
Årsmötesprotokoll
Rättviks Biodlarforening

§1 Årsmötets öppnande
Jan-Erik Westlund hälsade medlemmarna välkomna och forklarade mötet öppnat.

§2 Mötesfunktionärer
a) till mötets ordfiirande valdes Jan-Erik Westlund
b) som mötes sekreterare valdes Eva Ernestes
c) att justera dagens protokoll valdes Irene Momqvist och Mikael Ström.

§3 Årsmötets kallelse
Kallelsen befanns utskickad i god tid och godkiindes.

§4 Föredragningslistan
Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§5 Styrelsens redogörelse för det gångna året
a) verksamhetsberättelsen upplästes av Ordftiranden
b) Kassören redogjorde fiir bokslutet
c) Revisionsberättelsen upplästes av Per Wilund

§6 Beslut gällande ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beslutades fiir styrelsen ftir verksamhetsåret 2020 och2l2lerligf
revisorernas fiirslag.

§7 Redogörelse för skrivelser från distrikt eller förbund
Inga skrivelser från ftirbund eller distrikt har inkommit.

§8 Behandling av motioner och styrelseförslag
Inget har inkommit

§9 Behandling av fiirslag fiir kommande år
Föreningens andel i medlemsavgiften fiir 2023: Beslutas till 0 kr fiir
fu llbetalandemedlem, F amilj emedlem och Juniormedlem

§10 Val av ordförande
Till ordforande på I år valdes Jan-Erik Westlund.

§11 Val styrelseledamöter
Kassör: Andreas Gällerspång
Sekreterare: Eva Ernestes
Styrelseledamöter: Hans Ehrling och Mikael Ström
Ersättare: Jan Eriksson

§12 Beslut om firmatecknare
Till firmatecknare valdes, attvar ftir sig teckna fiireningen, ordftirande Jan-Erik
Westlund och kassör Andreas Gällerspång.



§i3 Val av revisor och revisorsersättare
Till revisorer på ett år valdes per wilund och Irene Momqvist
och tiIl revisorsers dttare valdes Monika Sommarström.

Yal av valberedning
Ingen valberedning valdes utan att kommande val sker på nästa årsmöte.

Val av ombud till distriktets årsmöte
Ordforanden Jan-Erik Westlund och Mikael Ström
Ersättare Hans Ehrling

Val av styrelseledamot distriktet Dalarna
Till styrelseledamot på distriktet om2 år valdes Ordforanden Jan-Erik Westlund.

Övriga valärenden
a) Honungsbedömningskommittd

a. Till ordlorande valdes Jan-Erik Westlund
b. ledamöter: Irene Momqvist och Eva Ernestes.
c. Sammankallande: JohanMatz

b) Nybörjarkurser/Föreningsbigård: Mikael Ström, Per Wilund, Jan Eriksson och
cathartna Forslund. där samordningsansvarig är Mikael Ström

c) Vaxsmältning: Jan-Erik Westlund
d) Ansvarig ör medlemsregistret: Jan-Erik Westlund
e) Ansvarig hemsidan: Anders Jax

0 Kontaktmän svärmar: Stig Klasör och Jan-Erik Westlund

Övrig information
o För att fä fram etiketter har vi kontakt med Stjämreklam. Andreas Gällerspång

håIler i den kontakten.
o Förslag om att vi ska äkapästudiebesök, kanske drottning odling hos Åke Flod

i Borlänge. Micke S tar kontakt framåt våren.

avslutning
Mötes ordforande avslutade mötet.
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