
Mötesprotokoll
Distriktstyrelsemöte, Norra Kalmar låins biodlardistrikt
(organisationsnunurler 833200- 87 32)

Datum: Söndag L7 november 2019

Tid: klL4-16
Plats: Ekvägen 20 i Ankarsrum

Dagordning

-t. Inledande val
Val av mötets ord{örande - Niclas }ohansson
Val av mötets sekreterare - Neema Holm
Val av mötets justerare - Ingemar Lönnberg

2. Mötet öponas

Mötet förklaras öppnat av ordförande.

3. Närvarande

Niclas |ohanssory Neema Holm, Ingemar Lönnberg.

4. Godkännande av dagordning
Godkiind

5. Senaste mötesprotokoll
Godkåint

6. Ekonomin och kassan 1

Ordförande presenterar sarffnanstiillning av ekonomin 2079. Verksamhetsåryet 2019

gick vi plus 1097sek.

7. Informatio,n från och till riksförbundet
Från:

t All honungsbedömning efter 1 maj 202A görs efter nytt regelverk. Det nya
regelverket spikas efterT mars 202A.Information kommer i bitidningen.

r Remiss om Verksamhetsplan och medlemsundersökning (två olika
dokument). Svaren skall vara inne senast 15 april. Alla i distriktets styrelse

kommer att få en kopia av detta mail.

Till: Inget utgående



I
8. Information från och till lokalföreningarna

Från: Inget inkommit.

Till: Inget utgående

9. Redosörelse av besök och aktiviteter
Den föreläsning distriktet anordnade 17 november 2019, i Gunnebo, anses varit
lyckad.

L0. Ovrisa fråsor.i#

SBR-biodlarkonferens

Lördag 4 apnl
Anaons om eventet skall vara med i bitidningen. Manusstopp för bitidningen tros
vara 1 feb. Därmed måste distriktet ha underlag (kostnad för lokal och mat) klart för
att sätta anmälrringsavgiften till eventet.

Palrik och lrJiclas har undersökt olika altemativ för lokaler samt matlfika för dagen
och har ett par alternafiv som kan fungera. Patrik och Neema fortsätter att planera
detta tillsammans fram till31jan.

Distriktets årsmöte

Söndag 9 feb k118.00

Neema bokar lokal för detta datum och meddelar Niclas senast onsdag22/L.

Niclas skicka ut kalielse till årsmötet.

Handlingar inför mötet läggs upp på distriktets hemsida.

11. Nästa Möte
hrget datum bestdms då nästa möte iir ett konstifuerande styrelsemöte som hålls av
den då sittande styrelsen.

12. Mötet Avslutas

Mötet förklaras avslutat.



Sekreterare Neema Holm


