Referat fra Årsmøte Ringerike Birøkterlag 26.1.2022

Årsmøte i Ringerikes Birøkterlag ble avholdt på Teams 26.1.2022 og det ble registrert 9 medlemmer tilstede.
1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
2. Valg av ordstyrer og referent
Torbjørn Røberg ble valgt til ordstyrer og Jan Myrlund ble valgt til referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Trine Urang og Anne-Lise Tufte ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding
Årsmelding ble gjennomgått og det var ingen kommentarer til denne og årsmeldingen ble godkjent som fremlagt.
5. Årsregnskap
Årsregnskap ble gjennomgått med et negativt resultat på kr -33 445,- mot et budsjettert overskudd på kr 18 020,-.
Avviket er i hovedsak relatert til manglende inntekter fra honningsalg og ikke avholdte kurs på grunn av Covid.
Regnskapet er godkjent av revisor og ble for øvrig godkjent som fremlagt.
6. Budsjett med kontingent og arbeidsplan
Budsjett ble gjennomgått og godkjent.
Kontingent ble holdt uendret på kr 160,Arbeidsplan er ikke utarbeidet.
7. Eventuelle innsendte saker
Ingen innmeldte saker er mottatt.
8. Statusrapport om den nyetablerte demonstrasjonsbigården
Prosjektet har kommet langt og bier blir satt ut våren 2022. For utdypende detaljer så henvises til årsberetningen.
Sak 9-12 og 14 Valg:
Valgkomiteens innstilling ble fulgt.
Styret for 2022 vil da etter årsmøtet bli som følger:
Leder
Torbjørn Røberg
Gjenvalg, 1 år
Styremedlem Carsten M. Elbe
Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Vidar Haugseth
Ikke på valg, gjenstår 1 år
Styremedlem Johann Elbe
Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Cathrine Olaussen
Ikke på valg, gjenstår 1 år
1. varamedlem Trine Urang
Ny, 1 år
2. varamedlem Stian Pålerud
Ny i fjor, valgt for 1 år l
Revisor
Hans Bull-Tornøe
Ny, 3 år
Vararevisor
Paal Olav Sand
Ikke på valg, gjenstår 1 år
Valgkomite
Anne-Lise Tufte
Ikke på valg, gjenstår 1 år
Anne-Erita Berta
Ny, velges for 2 år
Jan Myrlund
Ny, velges for 3 år

13. Valg av utsendinger til årsmøte i fylkesbirøkterlaget
Leder stiller om det passer ellers inn i planene.

Årsmøtet ble hevet kl. 1920

Jan Myrlund
Referent

Trine Urang
(sign)

Anne-Lise Tufte
(sign.)

Etterskrift:
Morten Bull holdt et meget bra foredrag om Varroabehandling som mange skulle fått med seg.

