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nnÄxxe xånnos
BroDlAREröne xme

20t5-r{{r9

§t
*lö'tets öppnande
Lars Hultgren hälsade vålkornmen och förklarade årsmotet öppnat"

§2
Val av rnöBfunktionärer
Lars Hultgren valdes till ordförande för årsmötet.
l-eif §vensson valdes till sekreterare for åmrnötetGunhild .lohansson ocfr Lene Kmnsbery vaMm

tiNl

iusteringsledamöier.

§3

Föredragningslistans godkännande
Föredragnirqslistan godkårdes-

§4
Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen till årsrnötet gdkårdes.
§5

S§relsens redogörelse för året som gått
Verksarnt*r;tsberättelsen för 20{5 lästes upp av Leif §vensson ocfr godkåndes {bilaga 1}Bokslutet presenterades av Erling l-indqvist ech gtodkåndes {bilaga 2}.
Ronny Mandelholm redogjorde för utford revision (bilaga 3). Revisionen godkändes.

§s

Bslut angående arsvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7

Redogörelee för ev. skrivelser från distril<bt ocldeller törbundet
lnga skrivelser lrar inkommit.

§8

Bahandllng av rnotioner
lnga motioner har inkommit.
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§e
Eehandling av styrelsens fiörslag ang. verftsamhet det kommande året
Lars Hultgren fdreslog att föreningen inte längre ska skånka avläggare till nya medlemmar,
utan istället sä$a övervintrade avläggare för 1700 kr/st- Förslaget diskuterades och rnan tog
ärrcn upp rn§l§heten att sålja nya auläggare samt drot&ingar. ijientord<ap dlsl«tera&s"
Årsm6{et kslutade att styrelsen under våren diskuterar vidare odr kslutar onr liirns§a sffi
att förse nya medlemmar med bisamhällen.
Lars Hultgren kommer att hålla en kurs i Ronneby och en i Karlshamn under nästa år.
Beslutades afr undervåren

u&

rnentercrför nytillkamma bidlare-

Beslutades afi före*ingen ska fortsätta med den §p av utåtriktade aKivtteter som har
genomförts under det gångna året, bl.a. deltagande i Bräknetrampen, Kosläppet, BräkneHoby Byafest samt Biets dag.

kslutades orn of§råndrad rnedkrnsaryifr 4.0 kronor

§ör 2A17

-

Budgetförslaget för det kommande året godkändes (bilaga 4).

§{0
Val av onHtimnde
Lasse Ecureliurs valdes till ny ordfiörande för

t

år.

§11
Vatr

av styrelselcdarmöbr

Ulf lngstorp

va&

till styrelsekdamot tör 2 år {nycal}.

Tillsuppleant valdes Maarit Olsson tör 1 år.
Förutom styrelsen ualdes fo$ande perscner som adjungerade §ll styrelsen vid behov:

utbitdnlngs- ocfi bihålsoänsvar§: Lars Hul§ren (nyval2 år).
Webbansvarig: Joacim Stoit (nyval2 år).
Arbetsledarelschemaläggare Hakarpsstugan (ny post): Joacim Stolt (nyval 1 år).
§§relseledamöter sorn har ett år kvar på sin mandatperiod:
Ertring Un&våsfi

Lena Kransberg
Leif Svensson

§12
Val av eventrella

kommiilGerfalktsgruppr

Till honungsbedömningskommitt6n omvaldes Leif Svensson, Gustaf Svensson och Christine
Johansson. Emelie Olsson valdes till suppleant,

§r3
Val av reYisorer
Tommy Eriksson och Ronny Mandelholm (omval) valdes för 1 år.

§{4
Ual av ersä&rc

Sr rcvisorerna

Gunhild Johansson valdes till suppleant för 1 år.
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§{5
Val av valbercdning
Mikael Backman och Jonas Jonasson omvaldes för 1 är.

§r§
Vail ay ombt^rd

till dlstrikhb årsm§h

Joacim Stott (nyval) och Erling Lindqvist (nyval) valdes till ornbud till Länsf<irbundet. Maarit
Olsson och Gunhild Johansson valdes titrl suppleanter (nyval).
§'17

Öv*ga valärenden
lnga övriga valärenden togs upp.

§18

Ö*rig infarmatlon
Lasse Bourelius rappörterade om senaste nytt från Blekinge Biodlaredistrikt. Ett föredrag
rned Erik Österlund anordnas lördagen den 14l1 1 kl 13:00 i Kulturcentrum i Ronneby.

Distritdeb årsrn§te kcnnrner et frå§as "l4fehmari 201§ kl. '!3"80 i tlasselstads bygdegård.
Sorn föreläsare planeras Olle Andersson rned ternat Avelsarbete/BucKasttöreningens
verksam het samt sedvanliga årsmotesförhandlingar.
Beeosrne 1'l-13 nrars Sllalrnö- http://beecqme20l6.comlsvlvalkommen/ Diskiktet planerar att
anordna en busslesa titrldetta stora Europeiska evenernang insrn biodllng- fi{edlernrnama
upprnanades att fd,§a infonnation orn detta via vår urebb wvvw.hakarpsbin.se
Distriktet planerar att ordna kurser i biodling under våren. Mer information inom kort"

§{§
Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och forklarade årsmötet är 2015 avslutat. Därefter
biöds på smörgåstårta och kaffe.

Vid protokollet:

Jugteras:

6,1"1/
?r*/*.'t11:T.
Jolri'i;son
Gunhild
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Kransberg
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VERK§AIilHET§EERÄTTELSE 2OI 5
Bräkne Härads Biodlareförening
Bräkne Her* Biodtrareftirening har ur&r det gårqna verksamhefisårcfi hafr t2 ordinarie
möten ocft ett årsrn8te. Mntemppehåll deember-{ebruari. Dessutom har
sammankomster isamband med drottningodling och frarntagning av avlåggare ägt rum.
Lokalen har även hyrts ut till distriktets s§relsemöten.

Årsrnätetfor2Ot4

hölXs 3d11- Protokoll

finns på trernsidan- §om avslufrring pa rnötd

biods på srnörgrfrsååda.
Vaxsmäftning genomfördes 25/1 0 201 4. Årets vaxsmältning planeras 1 +1

51 1 1 .

Honungsbedömning kommer att genomföras 9111 2A15 i samband med årsmöte.
Två nyhöriarkunretr, en il(arbharnn och en iRonreby, #rtade ihörian ar rrr{ils- Kurwr
i Karlshamn on*attade totalt sex @ri- o€tr fura praktikhkt$oner nredan kursen i Rmneby
omfattade sex teori- och två praktiklektioner. Kursen resulterade itotatt åtta nya
medlemmar där samtliga har fått varsin avläggare. Ytterligare en nybörjad<urs är
plarerad aä stata i Hlrlan av 2016En drottniqgdlirqskurm har arprdnak i Rsnneby
261 4

mM prddik i Hakarp i jmi-

löretogs vårstädn ing som avslutades med korvg rilln

in

g.

Föreningen har deltagit med honungsförsäljning vid fem tillfållen; Kosläppet 25/4
armrdnatav f,Iahnbruksgyrnnmiet, BräkrefarnFr 1ffi, Bietsdag 24f5, EäkreHoby
Blfafe$ Zgtrt sast Skör#est i Hoby 2&9Naturbruksgymnasiet har varit på studiebesök i Hakarp,
Drottningodling i år har varit mycket problematisk p g av
parade dnothingar-

§la. Resultatet har blivit 12

En f§rsta dungning iffreningen gen mför& ijuni oc*r resultsde i ca 60 kg honurESlutskattning gjordes 3/8. Totalt erhölls under såsongen 80 kg.

Föreningen har införskaffat ett lager av honungsburkar, som säljs till medlemmarna.

Hensidan www. hakarpsbin.se är uppdaterad och furEerar tilhHssfiäillaldeIngen vinterdödligfieten har kon#terds hos förentngens bisamhållen. Nio sarnhällen
har invintrats. Ambitionen är fortfarande att sälja avlåggare.
För vanoabekämpning har förenirqen delat ut myrsyra. Oxalsyralösning kommer att
beredas i samhnd rned årsnffiet- Bbården i I'laltarp ha drahMs av relatM sfiort
$aruaängrepp ocfr bdrandlats ned apiSan-

Föreningen har under 2015 hafi en mycket positiv utveckling och fått många nya
medlemmar. Föreningen har nu totalt 53 rnedlemmar.
Hakarp zOtSIG.13

§tyrdssr
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Bräkne Häreds Biadlaref§rening
Reultdriikning ler§samlteil*året sfit- -X{ - §ept- -15
}itäl*er
kqriend+bEläns

äB

Ue*stns*tliim

1

r81.fifi

1t{.

r§t{*.0t}

fklftgsftrsd$irg
t{t§,l*

t i{-$S
5$xä.04

H:sdsl*,EffirtrI

i $1t.ffi

Eiefftlnfiyra

*untns inlå*ter

4§ SSa,{H}

IffiEr
&itttlaksB§$å*

,* §§S,0$

HlätErl

l'hn{rrryf, lb.riiäthi.r§

3 S'+6.S$
Etri.DI}

fts&e4Lskhnhtr

§§40s

uEfGrl*s*§l*m

{

&tfsh

kla.hm*.äsnasir

l.+xB.Eo
140-§&

Summa u$ifler

ä289,m

§rrrå*!n!s§ffie

äffiJO

Oln SrcoaErond

{{30*§d[ kr]

!IdIMT
lrgå§r,tehqaflE

6tt§.off

Eummclrffitkr

04§8,§0

å{t§

Effi

IT§iK
EufiErr r*0tItäf

el@l&l§S

nrsnrespromcm äHä Bräsre

§{rts@

FM

eioerffirs*rg

Bilaga 4

Sräkne Hårsde ElMlareförening

§u$effirrlag okl -1§ - *pL -1§
lrtlä*ta

!r6åen*e tmlanr
i{#rffiBik

4Eilt§'4t*r

lS$3g,0ll

län§&

rbrrryå**aliiniqg

50mm

§rcertur
§urnma irHHer

S{ffi'm

Rlär

&B43S.m

tfgilb

Remdatw.tSffif&*sp*mn

s{ffi_80

t;i{fet
§rtrllikag
S*å.Fghg${§k
f§ffioil l*esHnrhalhn

958§.0s

B#ilan &

Frro ham*la.bflllgiell|if

r

fi$0.rro

s«s,s{}

g{ffirm

tffi.ffi

§i[nmF utEiner

*?i$.ff

Aehåt&rrryiffifiS

r§ärq,qt

0le Olrganr ilotnl t'l§S0.{I0 &rf

ffis

hCIåffib#rs
nffiE
§r$ffirnihtålder

6dffim

g{.o0

B §4A.S§

llqer

UFofi*rg§*r§.biDW

E{NB,ilx}

&!illr§unsr

f 0&.se

Bchållnlns 16§l!§

{ 6{SrS

Arsmötesprotok ofi 2A15, Bräkne Hårads Biodlareförening

