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Protokoll för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 

(organisationsnummer 833200-8732) årsmöte 20190203 

Närvarande: Anders Danielsson, Kristina Danielsson, Ingemar Lönnberg, Patrik Nordén från Kristdala. 

Niclas Johansson, Maria Hessel, Sanna Dellhammar, Patrik Waernbaum från Västervik. Gösta 

Svensson, Brita Carlsson, Steffen Klitzsch från Vena-Hultsfred, Anne-Gerd Danielsson, Göran 

Gustavsson, Lars Fröberg, Kjell Jonsson från Frödinge. Jöran Andersson från Pelarne, Dan Johansson, 

Neema Holm från Ankarsrum. Emil Larsson, Jan Persson från Vimmerby 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Niclas Johansson och sekreterare valdes Anders Danielsson.  

3. Upprop av ombud 
Genomfördes och alla deltagare presenterade sig. 

4. Fastställa närvarorätt och rösträtt 
Fastställdes. 

5. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. 

6. Val av 2 Justeringspersoner 
Patrik Waernbaum och Ingmar Lönnberg valdes till justerare.  

7. Godkännande av kallelse och föredragningslista 
Kallelsen godkändes och föredragningslistan tillades val av ledamöter på ett år. 

8. Verksamhetsberättelse och kassaberättelse  
De lästes upp och godkändes.  

9. Godkännande av resultat och balansräkning 
De godkändes och lades till handlingarna. 

10. Revisionsberättelse 
  Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna erinrade inte på något.  

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

12. Behandling av motioner 
Frödinge har kommit in med motion som Niclas läste upp.  Styrelsens formulering som 

yttrande till motionen godkändes av årsmötet.  

”Distriktet ställer sig positiv till en mer grundlig utredning angående stödmedlemskap. Vi tror att det 
kan finnas positiva aspekter för intresset för biodling. Därför bör en kommitté utreda vilka 

möjligheter som finns.”     
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Motionen från Västerviks biodlarförening för två sedan lästes upp och bifölls även av 

detta årsmöte.  

"I samband med rekryteringen av nya medlemmar lägger lokalföreningarna ner ett betydande 
arbete. Detta arbete är en av orsakerna till det ökande antalet medlemmar i SBR. För att 
detta skall vara långsiktigt hållbart behöver de lokala insatserna stöttas uppifrån.  
  

Vi yrkar: Att hälften av medlemsavgiften för nya medlemmar år 1 går till lokalföreningen." 

 

13. Fastställande av reseersättning 
Resersättningen fastställdes till 18,50 kronor milen. 

14. Val av ordförande 
Niclas Johansson valdes som ordförande. 

15. Val av styrelseledamöter på 1 och 2 två år.  
Patrik Waernbaum, Neema Holm och Sanna Dellhammar valdes på ett år. Jöran 

Andersson och Ingemar Lönnberg valdes på två år.  

 

Årsmötet konstaterade att Anders Danielsson och Gunnar Matsson som valdes på två 

år vid årsmötet 2018 hade meddelat valberedningen att de lämnar alla uppdrag i 

distriktet i samband med årsmötet 2019. Kristina Danielsson och Patrik Nordén hade 

meddelat valberedningen att de inte ställer upp till omval.  

 

16. Val av ersättare till styrelsen 
Inga ersättare valdes till styrelsen.  

17. Val av revisorer jämte ersättare 
Dan Johansson och Maria Hessel valdes som revisorer.  

18. Fastställande av årsavgift 
Årsavgiften fastställdes till 25 kronor.  

19. Fastställande av budget 
Budgeten fastställdes 

20. Val av representanter till riksförbundsårsmötet 
Neema Holm och Niclas Johansson valdes som representanter på 

riksförbundsårsmötet. 

21. Val av ombud till arkivet 
Frågan delegerades till styrelsen 

22. Val av valberedning 
Steffen Klitzsch och Emil Larsson valdes till valberedare 

23. Övriga frågor 
Brita Carlsson informerade om Venaträffen den 17 mars klockan 15.00.  Lennart 

Johansson som jobbar med utbildning i förbundet kommer.  
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24. Mötets avslutning 
 

 

………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

Niclas Johansson, Ordförande  Anders Danielsson, Mötessekreterare 

 

 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………………………. 

Patrik Waernbaum, Justerare  Ingemar Lönnberg, Justerare 


