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Inbjudan till årsmöte med Mönsterås / Ålems Biodlarförening 
i Tålebo f.d. skola. Tisdagen den 16 nov. kl 18.30 

 
Förra året blev vi ju tyvärr tvungna att ställa in det fysiska årsmötet pga pandemin och valde 
då slutligen att i stället hantera det med ”omval” på samtliga platser. I år är ju de flesta 
fullvaccinerade och situationen är dessutom betydligt bättre genom en pågående återgång till 
normala samhällsfunktioner.  
 
Därför så kommer vi att försöka genomföra ett planerat årsmöte, enligt denna kallelse, och 
med nedan förslag på dagordning, om inget speciellt inträffar fram till dess.    

 
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 införskaffar vi 
engångsbestick m.m. för att minimera behov av samling i mindre utrymme.  
 
Dessutom så fortsätter vi med separat honungsbedömning, såsom förra året, och kommittén 
genomför detta separat (se nedan).  
 
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 
§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, 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. plus 1 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 2022 
§24. Info från Distriktet 
§25. Övriga frågor:  
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§26. Mötets avslutning 
 
Servering direkt efter avslutat möte och därefter så redogör honungsbedömningskommiténs 
ordförande (Per Bergh) för 2021 års honungsbedömningsresultat, samt informerar om det nya 
sättet som arbetet utförs på (infördes 2020). 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 
24 oktober (vi bedömer endast honung i 250, 500 eller 700 grams glasburk). Detta finns i 
bitidningen nummer 9 och 10.  
 
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 bra 
att ringa SMS:a eller maila in uppgifterna till Eskil. Blankett finns annars i Bitidningens 
septembernummer! 


