
Distriktsstyrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 
(organisationsnummer 833200-8732)

Datum: 14 mars 2021
Tid: 14:00
Plats: Via zoom

Dagordning
1

- Val av mötets ordförande
Torbjörn Engelkes

- Val av mötets sekreterare
Neema Holm

- Val av mötets justerare
Sanna Dellhammar

2 Mötet öppnas
Öppnat

3 Närvarande
Ingemar Lönnberg, Torbjörn Engelkes, Sanna Dellhammar, Patrik Waernbaum och 
Neema Holm

4 Godkännande av dagordning
Godkänd med tillägg. 

5 Föregående mötesprotokoll
Godkänt utan tillägg.

6 Ekonomin och kassan
Distriktet har mottagit en insättning från riks och kassan står på 17655.55 sek.

7 Information från och till riksförbundet
Från: 
Riksförbundet efterfrågar reserv till riksförbundsmötet 2021.

8 Till: 
Neema anmäler Torbjörn och Ingemar som reserver till riksförbundsmötet 2021.

9 Distriktsstyrelsens verksamhet



Med stadgarna som underlag öppnar vi en diskussion om hur styrelsen bäst kan 
arbeta för att stötta våra lokalföreningar. Vi pratar om ambitionsnivå och 
förutsättningar. Att hitta balansen i distriktets arbete så att vi gör ett så gott arbete 
som möjligt utifrån de förutsättningar och den kapacitet vi för närvarande har.
Styrelsen beslutar att man under året kommer att arbeta med  att i samråd med 
lokalföreningarna utveckla riktlinjer för distriktsstyrelsens arbetsroll och funktion.

10 Tankar tips och idéer.
Att arbeta vidare på: Mikael Kristerssons långfilm om biodlare i Kina.
Ingemar Skickar förfrågan till Kristdalas samhällsförening om vad det skulle kosta 
att hyra utebion för filmvisning i Augusti.

11 Riksförbundsmöte 2021
Kommer att hållas 17 April med start kl 09.00 
Mötet kommer att genomföras helt digitalt. 
Anmälda deltagare är Sanna Dellhammar och Neema Holm.
Ingemar Lönnberg och Torbjörn Engelkes är reserver.

12 Information från och till lokalföreningarna
Från: - 

Till: - 

13 Redogörelse av besök och aktiviteter
11.1 Neema rapporterar från Kvalitetssamordningen
Skjuts upp till nästa möte.

14 Övriga frågor
14.1 Bemanning av styrelsens poster
Frågan om hur vi gör nu när vi har vakanta poster i styrelsen uppkom under 
årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att kontakta riksförbundet för 
vägledning. Styrelsen har skickat ett mejl med årsmötets frågor och mottagit ett 
vägledande svar från riksförbundschef Jonas Eriksson.
Styrelsen konstaterar att det vägledande svar vi fått från riks stämmer bra överens 
med de tankar som lyftes under årsmötet. Styrelsen kommer att arbeta för att 
fullfölja sitt uppdrag trotts underbemanning.

14.2 De olika rollerna i distriktsstyrelsen.
Utifrån det underlag som finns tillgängligt genomfördes en rollfördelning som skall
skickas in till riks. 
Frågor om vad de olika rollerna innebär lyftes. 
I samband med att rollfördelningen skickas in kommer Neema att be riks om 
rollbeskrivningar. 



12.3 Frågor för styrelsen att ta med in i 2021
- Föreningsengagemang
- Bättre geografisk spridning på distriktets aktiviteter
- Synliggöra distriktets uppdrag och arbete.

Frågorna ovan kom upp i diskussion och avhandlades under punkt 9 
Distriktsstyrelsens verksamhet.

12.4 Hemsidan - varför ser den ut som den gör?
Bordläggs till nästa möte.
Inför nästa möte skickar var och en sina tankar och eller frågor ang hemsidan till 
Torbjörn. 

15 Nästa möte
2 maj 2021 kl 14.00 via zoom.

16 Mötet avslutas

________________________________________________________________________
Sekreterare

__________________________________________________________________________
Justerare 


