
2020-02-09 Årsmöte 

Norra Kalmar biodlardistrikt (organisationsnummer 833200-8732) 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet  

Sittande ordförande valdes. 

Sittande sekreterare valdes. 

 

3. Upprop av ombud 

Upprop genomfördes. 

 

4. Fastställande av närvarorätt och rösträtt 

Görs vid behov. 

 

5. Fastställande av röstlängd 

Görs vid behov. 

 

6. Val av 2 justeringspersoner 

Sanna Dellhammar och Kerstin Petersson valdes.  

 

7. Godkännande av kallelsen och föredragningslistan. 

Kallelsen och föredragningslistan godkändes med önskemål om att möteshandlingar i 

framtiden bifogas kallelsen.  

 

8. Verksamhetsberättelse och kassaberättelse 

Ordförande läser verksamhetsberättelse som godkändes. 

Kassör läser balansräkningen som godkändes. Kassören meddelar att den fysiska handkassan 

är avvecklad.  

 

9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse läses upp av Maria Hessel och godkändes.  

 

10. Godkännande av resultat av balansräkning 

Godkändes med de ändringar som togs upp av Maria Hessel och Patrik Waernbaum. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Godkändes. 

 

12. Behandling av motioner 

Inga inkomna. 

 

13. Fastställande av reseersättning 

Fastställs till 18.90sek. 



 

14. Val av ordförande 

Sittande ordförande, Niclas Johansson, omvaldes. 

 

15. Val av styrelseledamöter på 2år  

Patrik, Neema och Sanna valdes. 

 

16. Val av ersättare till styrelsen 

Ingen vald. 

 

17. Val av revisorer jämte ersättare 

Sittande revisorer Maria Hessel och Dan Johansson omvaldes. 

 

18. Fastställande av årsavgift 

Oförändrad årsavgift godkändes. 

 

19. Fastställande av budget och verksamhetsplan 

Godkändes. 

 

20. Val av ombud till riksförbundet 

Niclas Johansson och Neema Holm valdes. 

 

21. Val av ombud till arkivet 

Överlämnas till styrelsen, ombud till arkivet utses vid konstituerande möte.  

 

22. Val av valberedning 

Sittande valberedning Emil Larsson och Steffen Klitzsch omvaldes. 

 

23. Övriga frågor 

22.1 Förslag på fokusområde - föreningsengagemang 

Årsmötet utryckte en starkönskan om att distriktet skall engagera sig i frågan om att 

kommunen skall anvisa lokaler till föreningsaktiviteter till ett subventionerat pris.  

 

22.2 Honungsbedömningskort 2020 

Årsmötet noterar att det finns både bedömning och dokumentationsfrågor på kortet och 

undrar vad syftet med honungsbedömningskortet är. Är syftet dokumentation eller 

bedömning? 

 

22.3 Aktiviteter i distriktet 

Styrelsemötet uttrycker en önskan om att förlägga aktivitet till Vimmerby.  

 

 

 

 



 

24. Mötets avslutning 

Mötet avslutas. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Justerare 1 Kerstin Petersson 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Justerare 2 Sanna Dellhammar 

 

 

 

 

 

 


