
Protokoll

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

Datum: söndag 6 juni
Tid: kl 14-16
Plats: Digitalt möte via zoom

Dagordning
1 Val av mötets ordförande

Torbjörn Engelkes

1.1 Val av mötets sekreterare
Neema Holm

1.2 Val av mötets justerare
Sanna Dellhammar

2 Mötet öppnas
Öppnat

3 Närvarande
Ingemar Lönnberg, Torbjörn Engelkes, Ingrid Runesson, Sanna Dellhammar, Patrik 
Waernbaum, Neema Holm.

4 Föregående mötesprotokoll läses upp och punkter i behov av uppföljning följs upp.

4.1 Jobba med tema ”preventiva åtgärder för amerikansk yngelröta” för 2021. 
-Informera på hemsidan. 
Planera för besök ute i lokalföreningarna. Torbjörn har kontakt med Steffen 
(bitillsyningsman). Neema tar kontakt med Dallan och Anders som också är 
bitillsynsmän i distriktet och ser om de kan vara med. Neema undersöker även om 
vi har fler tillsynsmän i distriktet som kan och vill vara med i temaarbetet. 
-Undersöka vad ett test för amerikansk yngelröta kostar och efter ta fram ett förslag 
på hur distriktet kan stötta lokalföreningarna i att genomföra testning. 

4.2 Sanna har skickat iväg ’Handbok i bihälsa’ till samtliga lokala ordföranden.

4.3 Hemsidan



-Information om svärmtelefonen ligger nu högst upp på sidan.
-Alla föreningar i distriktet syns nu omedelbart.
-Städat upp bland äldre handlingar och lagt upp alla ’nya’ handlingar.
-Torbjörna har mejlat lokala ordföranden ang önskemål/synpunkter från 
lokalföreningarna och inväntar svar.

5 Godkännande av dagordning
Godkänd

6 Ekonomin och kassan
Efter några mindre utgifter för porto har vi ca 16860sek i kassan.

7 Distriktets roll och roller inom distriktet.
-Den presentation som Neema skickat ut till styrelsen är en sammanfattning av vad 
tre olika dokument säger om distriktets roll i föreningen Sveriges Biodlares 
Riksförbund. (Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund; Förbundets 
ställningstaganden (FS 2019-045). Fastställd 2016-12-10, reviderad/beslutad 2019-09-14 
samt Bilaga -2021-01-14; Distriktssamordnare och kontaktpersoner inom olika 
specialområden).
- Den rollfördelning som är gjord i distriktet är gjord och rapporterad till riks för att
kommunikationsvägen mellan riks och distriktet skall vara öppen och fungera. Vi i 
styrelsen hjälper varandra med de uppgifter som uppstår inom de olika rollernas 
ansvarsområden. 
-Torbjörn lägger upp dokumentet ’Bilaga -2021-01-14, Distriktssamordnare och 
kontaktpersoner inom olika specialområden’ så att alla kan ta del av denna  
rollbeskrivning för samordnare inom distriktet och våra lokalföreningar.

8 Hur jobbar vi med ’frågor för styrelsen att ta med in i 2021’?
- Föreningsengagemang.
Att arbeta med tema (Amerikansk Yngelröta). 
- Bättre geografisk spridning på distriktets aktiviteter.
Fysiska träffar och aktiviteter har av förklarliga skäl (covid-restriktioner) inte varit 
möjliga under 2020 och 2021. Distriktet har dock denna tanke med sig när det i 
framtiden planeras fysiska träffar.
Arbetet med att utveckla distriktets hemsida bär förhoppning om att 
lokalföreningarna skall få en bättre överblick av vad som händer i distriktet och 
även besöka varandras träffar och arrangemang.
- Synliggöra distriktets uppdrag och arbete.
Dokumentation samt diskussion om distriktets roll kommer att lyftas inför och 
under ordförandeträffen 2021.



9 Ordförandeträff i september

Ordförandeträff: 19 september i Vena kl.16-18 söndag 
Torbjörn ordnar bokning av bygdegården. 

Alla i styrelsen bjuds in till arbetsmöte inför ordförandeträffen söndag 29 aug 
kl15.00 hos Sanna och Patrik i Kårby. 
Arbetsmötets uppgift: 
- Ta fram diskussionsunderlag för att diskutera hur lokalföreningarna tillsammans 
med distriktet kan utveckla riktlinjer för distriktsstyrelsens arbetsroll och funktion.
- Ta fram tre förslag på alternativ för Norra Kalmar Läns Distrikts framtid och hur 
dessa kan se ut/gå till.

10 Tankar, tips och idéer.
Passa på att beställa hem broschyr om blommande vägkanter så att vi kan dela ut 
på ordförandeträffen, Ingrid kollar upp detta och mejlar även information till 
Torbjörn som kan lägga upp det på hemsidan. 

Ang hemsidan: Kan man och får man ha en ’köpes/säljes/annons-ruta’ på distriktets
hemsida?

11 Information från och till riksförbundet
Från: 
Ingen ha fått några mejl från riks. 

Till: -

12 Information från och till lokalföreningarna
Från: 

Till: 
Vi önskar att få in synpunkter och önskemål ang utveckling av distriktets hemsida.

13 Redogörelse av besök och aktiviteter
Inte aktuellt

14 Övriga frågor
15.1 Efter kontakt med riks angående sammanslagning av norra och södra 
distrikten i Kalmar län anses en sammanslagning vara en sista utväg efter att flera andra 
åtgärder prövats.



15.2 Bordläggs till nästa möte:
Angående dokumentet: Förbundets ställningstaganden (FS 2019-045). Fastställd 2016-12-
10, reviderad/beslutad 2019-09-14
Skall vi skicka ut detta till våra lokala föreningar? (Dokumentet ligger redan på 
bioodlarna.se)

15.3 Förslag om utarbetande av motion om differentierade medlemsavgifter inför nästa 
riksförbund. Till nästa styrelsemöte tar vi reda på när senast denna motion måste vara 
skriven och klar. 

15 Nästa möte
Söndag 3 oktober kl 16.00 på zoom -  men helst fysisk träff om det går, förslagsvis 
hos Torbjörn. 
Om behov för styrelsebeslut uppstår innan dess kallar vi till ett kort beslutande 
styrelsemöte omgående. 

16 Mötet avslutas

________________________________________________________________________
Sekreterare

__________________________________________________________________________
Justerare 


