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Referat fra 

Årsmøtet 2022 i Ringerikes Birøkterlag, 15. februar 2023 

 

Leder Torbjørn Røberg ønsket velkommen til 25 frammøtte på Ringerike Gjestegård. 

Årsmøtet ble innledet med et interessant og lærerikt foredrag av Magne Kvamme og påfølgende 

diskusjon om trekkgrunnlag og plassering av kuber og bigårder.  

 

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent med kommentarer: 

- Ringerike Birøkterlag bør holde årsmøtet tidligere, i henhold til Norges Birøkterlags håndbok 

og reglement, særlig med tanke på å velge delegater til fylkesårsmøtet i Buskerud Birøkterlag. 

Punkt 12) på dagsordenen om valg og utsending til fylkeslagets årsmøte blir overflødig, da 

dette møtet har funnet sted.  

Styret tar dette til etterretning og ser på mulighet for å holde årsmøtet tidligere. 

- Til årsmøtets punkt 7 mangler sakspapir om kontingent og arbeidsplan  

- Til årsmøtets punkt 6 om evt. innsendte saker bør styret informere medlemmer om fristen for 

å melde inn saker en måned før årsmøtet i forkant av denne fristen.  

Frister kommer frem av lagets vedtekter og organisasjonshåndbok tilgjengelig på Norges 

Birøkterlags nettsider, men det er ryddig å invitere medlemmer til å melde inn saker i forkant 

av frister. 

- Representant fra styret inviterte årsmøtet om i fremtiden å kommentere evt. mangler ved 

utsendinger så snart de oppdages, i stedet for å vente til årsmøtet – ikke minst for å unngå å 

bruke mer tid enn nødvendig på formaliteter under årsmøtet.   

 

2. Valg av ordstyrer/møteleder og referent 

Torbjørn Røberg ble valgt til møteleder og Marte Nilsen ble valgt til referent. 

 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen  

Hans Bull-Tornøe og Emil Langslet ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Godkjenning av Årsmeldingen 

Årsmeldingen ble raskt gjennomgått og godkjent med kommentarer: 

 
- Det er veldig positivt med ungdomsgruppe. Fint å få på plass påkrevde 

vandelsattester/politiattester for de som jobber opp mot ungdomsgruppa. 
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(Flere saker, som ikke gjaldt årsmeldingen direkte, ble tatt opp under dette punktet. Disse er 

referert i forbindelse med passende punkter under.)  

 

5. Godkjenning av Årsregnskap 

Årsregnskapet ble gjennomgått av kasserer Carsten Elbe. 

Regnskapet ble godkjent med kommentarer: 

 

- Årsregnskapet er mangelfullt siden tilgodebeløp på driftskonto ikke er nevnt (henvisning til 

note 13).  

- Lagets revisor: Styret og kasserer har gjort en god jobb med regnskapet, men med noen 

mangler (balanse som utviser nøyaktig tilgodebeløp på driftskonto & sparekonto pluss 

eiendeler etter inventar/opptelling og gjeld) 

- Lagets kasserer: Det finnes ingen gjeld for lokallaget per dags dato. Og balansen vil bli 

ettersendt når eiendeler er telt opp. Opptelling har vært vanskelig grunnet sykdom hos 

materialforvalter.  

- Forslag diskutert på årsmøtet: Sluttføring av årsregnskapet innen 31.okt. fremover slik at 

årsmøtet kan holdes i november (senest i januar, slik at valg til fylkeslagsmøtet kan 

gjennomføres) Styret gis fullmakt til å fatte endelig beslutning. 

 

6. Innkomne saker 

- Forslaget om felles vokssmelting og vask av rammer, og evt. rensing og preging av ny 

byggevoks ble tatt godt imot av årsmøtet. Det ble presisert at det er viktig å ta hensyn til 

smittevern om vi skal organisere rensing og preging av voks. 

Medlemmene ønsker mer utfyllende informasjon underveis og årsmøtet gir enstemmig 

fullmakt til styret om å gå videre med saken, gitt at det vises interesse fra medlemmer 

gjennom avstemningen som nå foregår på birøkterlagets facebook-gruppe.  

Total budsjettramme for alle punkter er 50.000 kr. Av disse vil 8.000 kr dekke utgifter for felles 

smelting og rammevask i mars/april. 19.000 kr ville avsettes for apparatur som renser og 

autoklaverer, 23.000 kr budsjetteres for pregeutstyr til nye vokstavler. 

- Interesse for egne temamøter i birøkterlaget om tema som forebygging av biedød om 

vinteren. 

- Sertfiseringskurs: Carsten kan organisere ved interesse. Det er snakk om 4 møter på 3 timer 
oppstart i mars. I tillegg er det et foredrag på Modum (holdes også digitalt) og en 
slutteksamen (multiple choice). Sertifisering må godkjennes hvert tiende år. 
 

7. Kontingent 

Forslag fra styret om å holde kontingenten på samme nivå som foregående år ble vedtatt. Dermed 

ligger den fortsatt ved 160 kr per medlem. 
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8. Valg

Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Leder Torbjørn Røberg Gjenvalgt, 1 år 

Nestleder Carsten M. Elbe Ikke på valg, 1 år igjen  

Styremedlem Vidar Haugseth Gjenvalgt, 2 år 

Styremedlem Johann Elbe Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Petter Jacobsen Nyvalgt, 2 år 

1.varamedlem Emil Langslet Nyvalgt, 2 år 

2.varamedlem Ronny Johnerud Nyvalgt, 2 år 

Revisor Hans Bull-Tornøe Ikke på valg, 2 år igjen 

Vararevisor Karsten Lien Nyvalgt, 3 år 

Valgkomite Trine Lise Urang Nyvalgt, 3 år 

Anne-Erita Berta Ikke på valg, 1 år igjen 

Jan Myrlund Ikke på valg, 2 år igjen 

Kommentar: Valgkomiteen bør jobbe for å få med flere kvinner i styret fremover 

9. Valg av delegater til årsmøtet i Norges birøkterlag

Ringerikes Birøkterlag skal sende en vararepresentant for Buskeruds fylkeslag til Norges Birøkterlag 24. 
og 25. mars. Men vi kan sende mer enn én representant. 
Valgt: Hege Steiro og Emil Langslet.  
Ringerikes Birøkterlag dekker overnattingskostnader for disse to hvis det er aktuelt. 

Kveldens foredragsholder og avtroppende tillitsvalgte ble takket med gave og akklamasjon. 

Hønefoss, 15. februar 2023 
Marte Nilsen, referent 

__________________________________   ______________________________ 
1. signatur for protokoll (Hans Bull-Tornøe)            2. signatur for protokoll (Emil Langslet)

_____________________________________________________________________ 
Ringerikes Birøkterlag skal arbeide for at det enkelte lagsmedlem får gode sosiale, faglige og 

økonomiske opplevelser ved å drive birøkt. 


