
Kallelse och dagordning

Kallelse till Distriktstyrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt
(organisationsnummer 833200-8732)

Datum: Torsdag 14 jan kl
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Telekonferens

Dagordning
1 Val av mötets ordförande

Niclas Johansson
1.1 Val av mötets sekreterare

Neema Holm
1.2 Val av mötets justerare

Sanna Dellhammar

2 Mötet öppnas
öppet

3 Närvarande
Ingemar Lönnberg, Niclas Johansson, Sanna Dellhammar, Patrik Waernbaum, 
Neema Holm

4 Godkännande av dagordning
Godkänd

5 Senaste mötesprotokoll
Godkänt.

6 Uppföljning av föregående protokoll
HMF-haltmätare går på ca 15.000kr socerartsmätare går på långt många 
tusenlappar över det. Saken är undersökt och styrelsen tar beslut om att inte gå 
vidare med något sådant inköp.
Niclas har lagt upp info om det nya honungsbedömningsreglementet på distriktets 
hemsida. 

7 Ekonomin och kassan
Patrik gick igenom ekonomin. År 2020 gav ett överskott på 3842 sek. Vi har ett 
banksaldo 12.537.

8 Tankar tips och ideer.
Alf Andersson Pollenexpert från (Sveg)



Honungsringen.
Mikael Kristerssons långfilm om biodlare i Kina
Gör ett planerings-årshjul för distriktet så att viktig information går ut till 
lokalföreningarna.
Upprätta kommunikationsväg/kanal med lokalföreningarna. (Skicka protkolla till 
lokala ordföranden)

9 Årsmöte 2021
Söndag 14 februari kl 18.00-20.00 via zoom
Neema och Niclas skickar ut kallelse senast 20/1-2021

10 Information från och till riksförbundet
Från:
Inväntar underlag inför årsmöten.
Riksförbundsmöte 2021. 17-18 April, digitalt.

Till:

11 Information från och till lokalföreningarna
Från:

Till:
Kallelse årsmöte. Neema och Niclas ansvarar för detta.

12 Redogörelse av besök och aktiviteter
Niclas var på ordförandeträff i oktober. Träffen skulle varit en fysisk träff över en 
helg men pga restriktioner blev träffen digital. Träffen som skulle varit över en helg 
kortades ner och blev bara under en eftermiddag. Tyvärr upplevdes träffen på detta
vis mer som ett informationsmöte. Tillfälle eller forum för diskussion saknades i det
digitala mediet.

13 Övriga frågor
-

14 Nästa möte
14/2 kl 17.15 via zoomlänk från SBR.

15 Mötet avslutas
mötet förklaras avslutat



________________________________________________________________________
Sekreterare Neema Holm

__________________________________________________________________________
Justerare Sanna Dellhammar


