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Protokoll vid distriktsstyrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt (org. nr. 833200-

8732) 

 

Datum: söndag 13 september 2020  

Tid kl 14 – 16 

Plats: Saxtorp, Kristdala (hos Ingemar Lönnberg) 
 

1. 1.Till mötesordförande valdes Niclas Johansson 

2. Till sekreterare valdes Ingemar Lönnberg 

3. Till justerare valdes Sanna Dellhammar 

2. Mötet öppnades 

3. Närvarande Ingemar Lönnberg, Niclas Johansson, Patrik Waernbaum, Sanna 

Dellhammar. 

4. Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor. 

5. Föregående mötesprotokoll från 28/6 2020 godkändes. 

6. Patrik gick igenom ekonomin. Vi konstaterade att den är trygg.  

Rapporten godkändes. 

7. 1. Information från riksförbundet: Nya honungsbedömningsreglerna diskuterades. De 

gäller fullt ut från 1 januari 2021. Niclas tar fram den instruktionsfilm som finns  

att se om detta. Niclas ska även kolla hur lokalföreningarna kan ta del av den. 

2. Inbjudan till utbildning om rationell biodling: Vi har fått inbjudan från 

riksförbundet och Niclas ser till att den går ut till våra lokalföreningar. 

Utbildningen kommer helt sannolikt att ske via nätet och Niclas deltar som 

representant från oss. 

3. Den utbildning från Riksförbundet som vi hade inplanerad i vintras fick ju ställas in. 

Riksförbundet har den nu inte längre på sin repertoar.  

8. Ordförandeträff: 4/10 kl 14: 

Niclas bjuder in via mejl. Vi låter ordförandena välja om man vill ha mötet virtuellt 

eller fysiskt. 

Möjliga fysiska lokaler: Marsbäcken eller Gunnebo församlingshem. 

9. Besök och aktiviteter: Allt har ju varit inställt pga. myndigheternas restriktioner. 
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10. Övriga frågor: 

1. Årsmöte. Vi planerar in det på nyåret. Niclas kollar så det hamnar i tillräcklig tid 

före riksmötet. 

2. Programförslag: En film om biodling, pollineringsproblem i Kina kommer att gå 

upp på biograferna på nyåret.  

Patrik undersöker om vi kan bjuda in föreningsmedlemmarna att se den tillsammans 

på Gamleby bio. Får då förläggas till separat träff efter årsmötet. 

3. HFM och sockerartsmätare: Patrik tar fram kostnad och möjlig finansiering. 

Mätaren skulle t ex kunna erbjudas till samtliga medlemmar vid årsmötet. 

11. Nästa styrelsemöte: söndag 8/11 kl 14 hos Dellhammar/Waernbaum. 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande Niclas Johansson : ___________________________________________ 

 

Sekreterare Ingemar Lönnberg: __________________________________________ 

 

Justerare Sanna Dellhammar: ___________________________________________ 

 


