2020-10-06, Eskil Haglund

Inbjudan till årsmöte med Mönsterås / Ålems Biodlarförening
i Tålebo f.d. skola. Tisdagen den 17 nov. kl 18.30
I år är det ju som alla vet en mycket speciell situation och vi får frågor om hur vi skall hantera
det förestående årsmötet, som enligt stadgarna ska genomföras under november månad.

Frågan har diskuterats inom biodlarförbundet och har olika dimensioner. Förutom de enkla
konstaterande att vi har stadgar att följa, är vi alla överens om att vi har en extraordinär
situation att hantera och att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är
både distrikt och föreningar egna juridiska personer, varmed följer att man tar sina egna beslut.
Och vi är säkert också alla överens om att liv och hälsa är det som går före att genomföra på
förhand beslutade aktiviteter, oavsett om dessa är sprungna ur ett stadgeperspektiv eller är
beslutade av vår organisation.
Förbundets uppfattning och rekommendationer ser ut enligt följande:
1. Årsmötena kan genomföras under november, som fysiska möten, med
iakttagande av de rekommendationer som kommer att finnas från
Folkhälsomyndigheten, vad avser avstånd och gällande begränsningar hur många
som antalsmässigt kan träffas. I detta sammanhang vill vi vara tydliga med att de
rekommendationer som i våras utgick från förbundet, där vi angav ett mötesantal
på maximalt 10 personer utomhus och att inga möten skulle äga rum inomhus,
inte längre skall ses som förbundets rekommendation. Anledningen till att vi i våras
”tog i”, på detta sätt, var ett uttryck för den osäkerhet som då rådde och att vi inom
förbundet hanterar många medlemmar som ligger inom de uttalade
riskgrupperna.
2. Viktigt att det samtidigt erbjuds digitala eller andra möjligheter att upprätthålla
föreningsdemokratiska principer för de som inte vill eller kan delta.

Föreningen bjuder därför in till fysiskt Årsmöte enligt tidigare år, men vi kommer att anpassa
sittningen i Tålebo skola till att använda hela lokalen utspritt och dessutom blir det ingen
servering i år. Vi har dessutom ingen honungsbedömning på plats i år utan kommittén
kommer att genomföra denna separat (se nedan).
För de som vill deltaga digitalt så kontakta Mikael Ekström på 0703-700 289 så kommer han
att bjuda in er till ett digitalt Teams möte istället men ni behöver då kunna ansluta från dator
med mikrofon och högtalare!
Förslag till dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Godkänna dagordning
§3. Val av mötets funktionärer: mötesordförande, sekreterare för årsmötet, justeringsmän 2 st
§4. Verksamhetsberättelselse
§5. Rapport från föreningsbigården
§6. Kassarapporter
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§7. Beslut om ansvarsfrihet
§8. Valberedningens förslag på funktionärer (valberedningen består av Jessica Svensson (sk),
Ulf Thölke, Anders Norberg.)
§9. Val av styrelse: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, + 1 ledamot.
§10. Val av revisorer: 2 ordinarie + 1 suppleant.
§11. Val av administratör för medlemssystemet
§12. Val av kontaktperson gällande info från förbundet
§13. Val av ombud till Distriktets årsmöte i Nybro vecka 7, 2 ombud och 1 suppleant
§14. Val av utbildningssamordnare
§15. Val av Kvalitetssamordnare
§16. Val av Avelssamordnare
§17. Val av Bihälsosamordnare och Svärmansvarig
§18. Val av föreningens Hemsideansvarige
§19. Val av Näringsbiodlingssamordnare
§20. Val av Honungsbedömningskommité 3 st, med namngiven ordförande
§21. Val av Valberedning (3 st ,varav en sammankallande)
§22. Beslut om årsavgift till M-Ås / Ålems biodlarförening 2022 - 40 kr (medlem 40kr,
familjemedlem 0kr, juniormedlem 0kr, vänmedlem 40 kr)
§23. Information och beslut om Föreningsbigården sommaren 2021
§24. Info från Distriktet
§25. Övriga frågor: Årets miljöpris. Vänmedlemskap, medlemslistor för framtida utskick,
§26. Mötets avslutning
Efter det formella årsmötet så redogör honungsbedömningskommiténs ordförande för 2020
års honungsbedömningsresultat, samt informerar om det nya sättet som arbetet utförs på.
Kanske det dessutom dyker upp någon liten ”ny överraskning” relaterat till
honungsbedömningskommiténs arbete… 
OBS! Notera att om ni vill ha er honung bedömd av kommittén så måste ni fylla i det nya
honungsbedömningskortet med era uppgifter och lämna en burk honung till Eskil, senast den
25 oktober (vi bedömer endast honung i 250, 500 eller 700 grams glasburk). Även utförd
bihusetillsynen (som även det finns som dokument i Bitidningen), samt medgivande att man
själv haft kontroll av processen ”från kupa till burk”, skall vara ikryssade i detta nya
bedömningskort för att få honungen bedömd.
Vi ser fram emot god uppslutning och en trevlig kväll!
Styrelsen Mönsterås / Ålems Biodlarförening.
P.S. Glöm inte heller ”Årsrapporten” över din biodling, som Eskil Haglund skall ha. Det går
också bra att ringa SMS:a eller maila in uppgifterna. Blankett finns annars i Bitidningen!

