
2021-02-14 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.
Vimmeby, Pelarne och Frödinge ej representerade.

4 Fastställande av närvarorätt och rösträtt
Görs vid behov.

5 Fastställande av röstlängd
Görs vid behov.

6 Val av 2 justeringspersoner
Torbjörn Engelkes och Anders Danielsson 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. 

9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse läses upp av Maria Hessel och läggs till handlingarna.

10 Godkännande av resultat av balansräkning
Resultat och balansräkning godkännes.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för perioden.

12 Behandling av motioner
Inga inkomna.

13 Fastställande av reseersättning
Fastställes till 18.50 sek per mil.

14 Val av ordförande
Sittande ordförande avgår.
Valberedningen meddelar att villig kandidat att ta ordförandeposten finnes ej. 
Förslag: Styrelsen tar kontakt med riksförbundet för vägledning i situationen och återkopplar till 
årsmötets deltagare. 



15 Val av styrelseledamöter på 2år 
Ingemar Lönnberg och Torbjörn Engelkes valdes.

16 Val av ersättare till styrelsen
Ingen vald.
Enligt stadgarna finns inget krav på ersättare. 
Beslut om att ta bort denna punkt inför nästa årsmöte godkändes.

17 Val av revisorer jämte ersättare
Sittande revisorer Maria Hessel Dan Johansson valdes.

18 Fastställande av årsavgift
Årsavgift sattes till 25sek och godkändes.

19 Fastställande av budget och verksamhetsplan
Budget samt verksamhetsplan godkändes.

20 Val av ombud till riksförbundet
Sanna Dellhammar och Neema Holm valdes och godkändes.

21 Val av ombud till arkivet
Överlämnas till styrelsen.

22 Val av valberedning
Steffen Klitzsch valdes till sammankallande och godkändes.

23 Övriga frågor
23.1
Under årsmötet har vi kunnat se att det är svårt att bemanna förtroendeposter i distriktets styrelse. 
Årsmötet ger därför styrelsen i uppdrag att arbeta med denna frågan under året och ta fram ett par 
alternativa handlingsplaner.

23.2
Det finns önskemål i lokalföreningarna om att undersöka vad lokalföreningarna har för 
förväntningar på distriktet.

23.3
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att göra en sammanslagning av Södra och 
Norra Kalmar läns distrikt. Styrelsen tar fram ett informationsunderlag inför årsmötet 2022.

24 Mötets avslutning
Mötet avslutas.
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