
Mötesprotokoll 

Distriktstyrelsemöte, Norra Kalmar läns biodlardistrikt  

(organisationsnummer 833200-8732) 

 

Datum: Söndag 17 november 2019 

Tid: kl12-14 

Plats: Gunnebo Kyrka, veterangatan 2 i Gunnebo. 

 

Dagordning 

 

1. Inledande val 

Val av mötets ordförande – Niclas Johansson 

Val av mötets sekreterare – Neema Holm 

Val av mötets justerare – Sanna Dellhammar. 

 

 

2. Mötet öppnas 

Mötet förklaras öppnat av ordförande.  

 

3. Närvarande 

Niclas Johansson, Neema Holm, Patrik Waernbaum, Sanna Dellhammar och Jöran 

Andersson. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Godkänd 

 

5. Senaste mötesprotokoll 

Godkänt 

 

6. Ekonomin och kassan 

Balans och resultaträkning presenterades. Patrik gjorde en ekonomisk rapport som 

godkändes. Sammanfattningsvis så håller vi oss, gott och väl, inom ramarna. 

 

Kontantkassan är bortplockad och sedan 2019-11-15 har distriktet nu ett eget 

förenings-swish. 

 

7. Information från och till riksförbundet 

Från: September månads informationsbrev. Det kommer att hållas en 

distriktsordförandekonferens 17-18 oktober, 2020, i Skänninge. 

Till:  Inget utgående 



 

8. Information från och till lokalföreningarna 

Från: Inget inkommet. 

Till: Skicka en blänkare till lokalföreningarna om att lämna in motioner inför årsmöte 

enligt stadgarna. Niclas kommer att göra detta senast 20 nov 2019. 

 

9. Redogörelse av besök och aktiviteter 

Neema avlägger rapport från Kvalitetsmöte i Skänninge. 

Det var i huvudsak två stora frågor/punkter som behandlades en uppdaterad/ny 

version av det protokoll som förs vid honungsbedömningen som arrangeras ute i 

lokalföreningarna samt nya etiketter. 

Mötets deltagare fick prova att använda sig av det nya uppdaterade protokollet och 

sedan lämna synpunkter på vad som funkade bra och vad som funkade mindre bra. 

För slag till nya etiketter presenterades och diskuterades. Något beslut fattades inte. 

Mötets deltagare skickade tillbaka frågan om nya etiketter till kvalitetsamordningens 

styrelse. Mötets deltagare fick i uppgift att i grupp diskutera frågan vidare och 

inkomma med gruppsvar innan årets slut. 

 

10. Övriga frågor  

Kommunikation med distriktets medlemmar.  

Beslut fattas om att den information som vi i distriktet vill nå ut med till distriktets 

alla medlemmar kommuniceras direkt till medlemmarna vi mail med hjälp av 

medlemsregistret. 

 

Arkivering, föreningsarkivet. 

Patrik har lyft frågan om kommunens ansvar för arkivering med Västerviks 

kommuns föreningslots, Johannes Löv. 

 

Årshjul. 

Ett förslag om att skapa årshjul för distriktet lades fram.  

Distriktets styrelse ställer sig positiva till att ta fram årshjul för det arbete distriktets 

styrelse utför.  

 

Distriktets årsmöte 

Söndag 9 feb kl18.00 

Neema kollar om hon kan boka Gunnebo kyrka för detta datum. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Söndag 19 januari kl14.00 

Ekvägen 20 i Ankarsrum  



 

12. Mötet Avslutas 

Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

 

 

Sekreterare Neema Holm 

 

 

 

 

 

Justerare Sanna Dellhammar 

 

 

 


