
Kallelse till Distriktstyrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 

(organisationsnummer 833200-8732) 

 

Datum: 13 April 2019 

Plats: Kallåker Kårby 59370 Västervik 

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande 

3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Senaste mötesprotokoll 

6. Ekonomin och kassan 

7. Föreläsning 2019 

8. Ordförandeträff 2019 

9. Rapport från riksförbundsmötet 2019 

10. Gamlebyföreningens dokument 

11. Övriga frågor 

12. Nästa möte bokas 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Niclas Johansson. 

2. Närvarande: Sanna, Patrik, Niclas, Neema, Ingmar. Jöran via telefon. 

3. Sanna och Ingemar. 

4. Punkten Gamlebyföreningens dokument läggs till dagordningen och 

dagordningen godkänns. 

5. Senaste mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

6.1 Vi måste definiera i separat punkt vem som skall få teckna föreningens firma 

kassör Patrik uppskattar kassabehållningen till ca 6000kr.  Åtkomst till 

internetbanken ordnas vid möte med banken.  

6.2 Styrelsemötet beslutar att utse Ordförande Niclas Johansson 750715-4990 och 

Kassör Patrik Waernbaum 470427-1453 att var för sig teckna föreningens firma samt 

handlägga föreningens alla bankärenden.  

7.1 Styrelsemötet beslutar att det skall anordnas en föreläsning 2019.  

7.2 Styrelsemötet beslutar att anordna föreläsningar som riktar sig i första hand till 

erfarna biodlare. Föreläsare, lokal, fika/lunch planeras och därefter bestäms 

minimumantal platser samt ett sista anmälningsdatum och anmälningsavgift som 



täcker evenemanget. Sista anmälningsdagen skall ligga så att evenemanget går att 

avboka om intresset är lågt. 

7.3 Förslag till årets föreläsare är Bo Malmsten, före detta ledamot i riksförbund 

styrelsen. Niclas och Neema bildar arbetsgrupp runt detta.  

8. Ordförandeträff 2019 Dag: lördag 31 augusti Tid: kl.14-16 Plats: Pelarne 

biodlarförening. Styrelsens ordförande Niclas skickar ut en blänkare ang detta så att 

ordförande i lokalföreningarna kan boka datumet. 

9. De två rapporter som kom från vårt distrikt blev nedröstad. Se protokoll från 

Riksförbundsmötet 

10. Styrelsen har tagit del av det dokument som finns tillgängligt på distriktets hemsida, 

tillsynes skrivet av Gamlebyföreningen. Styrelsen beslutar att plocka bort detta dokument från 

distriktets hemsida då dokumentet saknar, rubrik, datum samt undertecknande.  

11. Förslag om att distriktet kan skapa en facebooksida att användas som samlande 

plattform för distriktet och dess lokalföreningar. Styrelsen ställer sig positiva till 

förslaget men ingen känner sig har den kompetens och tid som krävs för att 

administrera en sådan sida.  

12. Nästa styrelsemöte beslutas till 16 juni 2019 kl 13-15. Plats, Ekvägen 20 i 

Ankarsrum.  

 

Mötet avslutas 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ordförande Niclas Johansson  Sekreterare Neema Holm  

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Justerare 1 Ingemar Lönnberg  Justerare 2 Sanna Dellhammar 

 

 

 

 


