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

Datum: 2021-05-02
Tid: 14.00
Plats: Digitalt möte via zoom

Dagordning
1 Val av mötets ordförande

Patrik Waernbaum

1.1 Val av mötets sekreterare
Neema Holm

1.2 Val av mötets justerare
Ingemar Lönnberg

2 Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat

3 Närvarande
Patrik waernbaum, Sanna Dellhamar, Ingemar Lönnberg, Neema Holm.
Frånvarande: Torbjörn Engelkes (har meddelat, via mejl, synpunkter och förslag 
som behandlas under mötet).

4 Godkännande av dagordning
Godkänd.

5 Föregående mötesprotokoll.
5.1 Filmvisning:
Projektet filmvisning skjuts på framtiden eftersom det råder en osäkerhet runt det 
fortsatta pandemilägen och framtida restriktioner. Utöver det så kräver projektet en
del arbetsinsatser. Med den underbemanning vi har i styrelsen idag behöver vi 
prioritera andra arbetsinsatser.

5.2 Hemsidan:
För att bli administratör för distriktets hemsida behövde man skicka in en 
pappersblankett. Blanketten är inskickad och Torbjörn inväntar svar från riks. 
Föregående möte bestämdes att vi som hade synpunkter och önskemål angående 
hemsidan skulle skicka in sina tankar och förslag till Torbjörn. Vi får nu ännu en 
chans att göra detta innan nästa möte. Uppföljning om hur det går presenteras av 
Torbjörn under nästa möte.

5.3 Distriktets verksamhet:



Neema har blivit kontaktad av Katja Göller, orförande i Ankarsrums Lokalförening,
som deltog i årsmötet och fått frågor angående distriktets arbete med frågan om 
underbemanningen i styrelsen. Den kroniska underbemanning av distriktets 
styrelse de senaste åren har nu synliggjorts och blivit extra tydlig genom att vi nu 
inte har en ordförande. Att styrelsen ännu inte kunnat återkoppla till årsmötet 
genom de vanliga rutinerna med publikation av protokoll på hemsidan är något vi 
är medvetna om och har fått en viss dispens för med tanke på rutiner runt 
rollfördelning och ansvarsområden.
Distriktet kommer att fortsätta arbetet med att definiera styrelsens uppdrag på det 
sätt som diskuterades under förra mötet avseende stöd till föreningar med 
information och samordning anpassat efter vår arbetskapacitet. Att definiera 
styrelsens uppdrag undersöks även utifrån dokumentation hos riks så som 
stadgarna och rollbeskrivningar för styrelsens olika ansvarsområden, följs upp av 
Neema under nästa möte.

6 Ekonomin och kassan
Disponibelt belopp på ca 17000sek.
Ekonomisk redogörelse godkänd.

7 Tankar tips och ideer.
7.1 Rutin för protokoll:
Att följa stadgarna och få upp protokoll på hemsidan inom angiven tid är en 
självklarhet när alla administratörskonton är godkända och fungerar. Vi föreslår att 
distriktet även skickar ut justerade protokoll till ordförandena i lokalföreningarna 
och detta görs av administratör för medlemsportalen. 
Förslaget godkänns. 

7.2 Ordförandeträff i september:
Torbjörn föreslår att vi kallar till ett ordförandemöte i september, där hela styrelsen 
också deltar. Syftet med mötet är att diskutera och välja väg avseende Norra 
Kalmars distrikt. Vi i styrelsen måste till dess ta fram åtminstone tre förslag på 
alternativ och hur dessa ska gå till. 
Förslaget godkänns.

7.3 Att arbeta med teman.
Torbjörn föreslår att distriktet börjar jobba med teman och föreslår temat 
”preventiva åtgärder för amerikansk yngelröta” för 2021. Torbjörn kan tänka sig att 
ta fram en modell för hur vi i distriktet kan arbeta med detta. 
Förslaget godkänns.

8 Information från och till riksförbundet
Från: Handbok i bihälsa. Boken blev presenterad i senaste nr av bitidningen. Patrik 
har mottagit en försändelse med ett antal exemplar av boken.



Till: -

9 Information från och till lokalföreningarna
Från: 
Vena-Hultsfreds biodlarförening meddelar att de tills vidare skjuter upp 
bigårdsträffar till dess att pandemiläget tillåter oss att träffas igen. Istället spelar vi 
in en liten film och veckans tema och lägger upp på vår FB-sida. Vidare gör vi ett 
försök med en digital bigårdsträff kommande vecka och ser hur det går. 

Västervik meddelar inställt möte 5 maj p.g.a. skärpta corona-restriktioner.

Till: 
Handbok i bihälsa kommer att fördelas och skickas ut till lokalföreningarnas 
ordföranden.

10 Redogörelse av besök och aktiviteter
10.1 Rapport från kvalitetsamordningsmöte (Neema)
20 jan 2021 hölls ett digitalt kvalitetsamordningsmöte. Huvudfrågorna som 
diskuterades under mötet var:
- Det nya honungsbedömningskortet.
- Om lokalföreningarna lyckats genomföra en honungsbedömning 2020 (med tanke 
på corona-restriktioner) och om de i så fall använde den nya bedömningen eller ej.
- Utbildning i den nya bedömningen. 
- Bihusesyn.
Sammanfattningsvis var det flera distrikt liksom vi själva som ännu inte haft 
utbildning i det nya honungsbedömningskortet. Flera av distrikten hade 
lokalföreningar som ställt in årsmöten och honungsbedömningen helt medans 
andra genomfört digitala årsmöten och löst det med honungsbedömning på olika 
sätt. Flera lokalföreningar hade valt att använda den nya honungsbedömningen. 
Bihusesyn är ett dokument som alla medlemmar får hemskickat till sig i 
Bildtidningen en gång om året och är ett hjälpmedel för biodlaren. I samtal kom 
flera förslag upp på hur man i distriktet kan jobba aktivt med bihusesynen.

10.2 Rapport från Riksförbundsmöte 2021 (Sanna och Neema).
För första gången hölls riksförbundsmötet digitalt. 
Den stora nyheten är att förbundsordförande Monica Selling avgick och Björn 
Dahlbäck blev vald till ny förbundsordförande. Under mötet presenterades den nya
verksamhetsplanen med målsättning inför 2023 och planerade aktiviteter 2021/2022.

10.3 Kontakt med Distriktet Södra Kalmar
Ingemar har varit i kontakt med ordförande Per Bergh. Under samtalet ställde han 
sig väldigt positiv till att stötta vårt distrikt genom att bolla tankar och idéer och att 
anordna gemensamma arrangemang när pandemiläget tillåter. Per Bergh bjöd in 
styrelsen i Norra att komma ner till  Södras distriktsbigård (när corona-



restriktionerna tillåter) för ett längre samtal om hur man kan arbeta för att tillsätta 
alla poster i styrelsen. 
Efter detta har Per Bergh varit i kontakt med riks och haft ett samtal om 
underbemanningen i Norra med Jonas Eriksson. Per har även varit i kontakt med 
Neema Holm i samma ärende. Den samlade bilden som dessa samtal ger är att en 
sammanslagning av distrikten ses som en absolut sista utväg när flera andra 
lösningar provats utan framgång. 

11 Övriga frågor
11.1 Ordförande föreslår att vi adjungera in Ingrid Runeson fram till nästa årsmöte i
Distriktsstyrelsen Norra Kalmar Län. Mötet röstar och godkänner detta förslag.

11.2 Bemanning bitillsyn 2021. Vi har fått mejl från Niclas Johansson med bifogad 
lista. Vad gör vi med listan?
VI beslutar att listan skall upp på distriktets hemsida. Vi lägger den även som 
bilaga till dagens mötesprotokoll.

12 Nästa möte
Digitalt möte söndag 6 juni kl.14-16 

13 Mötet avslutas

________________________________________________________________________
Sekreterare

__________________________________________________________________________
Justerare 


