
                                                     

Utg. 211215

Föredragningslista för biodlardistriktets årsmöte (förslag)

1. Årsmötet öppnas av distriktets ordförande
Vi har ingen ordförande men Neema förklarar mötet öppnat

2. Val av mötesfunktionärer
- mötesordförande
Jan-Erik Hammarberg
- sekreterare för årsmötet
Neema Holm
- justeringsledamöter
Sanna Dellhammar och Patrik Waernbaum

3. - Godkännande av kallelsen till årsmötet
Godkänd

4. - Föredragningslistans godkännande
Godkänd

5. Styrelsens redogörelse för året som gått
- verksamhetsberättelse
Ingemar Lönberg läser verksamhetsberättelsen för föregående 
år 2021. Verksamhetsberättelsen godkänd.

- bokslut
Patrik Waernbaum läser Bokslutet. Bokslutet godkänd.

- revisionsberättelse
Maria Hessel och Dan Johansso har granskat okumentationen 
och revisionsberättelsen är godkänd 

6. Beslut angående ansvarsfrihet
Mötet godkänner ansvarsfrihet.
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7. Redogörelse för ev. skrivelser från distriktet och/eller 
förbundet.
Inget inkommet

8. Behandling av motioner och styrelseförslag.
Inget inkommet.

9. Behandling av   styrelsens förslag ang. verksamhet det   
kommande året
- möten och andra aktiviteter
2 föreläsningsr och en ordförandeträff

- åtgärder för medlemsvärvning
Det primära är att värva medlemmar till styrelsen därför landar 
årsmötets diskussion runt frågan om hur vi kan värva fler 
medlemmar till styrelsen/bemanna de olika posterna i styrelsen.

Ett förslag är att be varje lokalförening att nominera en 
representant till distriktsstyrelsen samtidigt som styrelsen 
skickar ut ett upprop till alla medlemmar att anmäla sitt intresse 
via sin lokalförening eller direkt till valberedningen. Sittande 
styrelse sitter fram till extrainsatt årsmöte 15 maj 2020 som 
utifrån dagens förutsättningar blir en fysisk träff med möjlighet 
att delta via zoom. Punkt 10-17 på denna dagordning avhandlas 
därmed 15 maj 2020
Årsmötet godkänner förslaget.

- utåtriktade aktiviteter.
Inga planerade.

- samverkan med andra organisationer, ev. beslut om 
medlemsavgift i dessa.
Distriktet ser att vi kan komma att samverka med  
Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen under det kommande 
året. Vi kommer däremot inte betala någon medlemsavgift i 
någon av dessa föreningar.

- beslut av distriktets del av medlemsavgiften för 2023:
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   fullbetalande medlem, familjemedlem, juniormedlem
Oförändrat.

- budget för det kommande året
Vi förväntar oss samma inkomster som föregående år och hoppas
att kunna genomföra ett par föreningsmöten med spännande 
föredragshållare som kommer att kosta en del men vi har kassa 
för detta. 

- övriga aktiviteter/frågor
Mycket av det som skulle diskuterats här diskuterades under 
rubriken ’åtgärder för medlemsvärvning’.

Firmatecknare är förnärvarande endast vår kassör Patrik. 
Neema skall ta med sig rätt protokoll till banken för att ordna 
upp i detta och anmäla sig själv som firmatecknare. 
Anders tipsar om att swedbank har en mall för hur styrelsen i 
fortsättningen kan skriva dokumentation för firmatecknare att ta 
med sig till banken.

10. Val av ordförande 
11. Val av styrelseledamöter (vice ordf., kassör, sekreterare, 
övriga ledamöter)
12. Val till eventuella kommittéer/arbetsgrupper
13. Val av minst en revisor
14. Val av minst en ersättare till revisorn
15. Val av valberedning
16. Val av ombud och ersättare till Riksförbundsmötet
17. Övriga valärenden, t.ex.  ansvariga för medlemsregistret, 

kontaktperson för infoutskick från förbund till distrikt, 
bihälsosamordnare, utbildningssamordnare, 
avelssamordnare, kvalitetssamordnare, 
honungsbedömningkommitténs ordförande, 
hemsidesansvarig och ombud till årsmöte i samverkande 
organisationer.

18. Övrig information
Niclas berättar lite om vad som togs upp på biavelsmöte och 
skickar frågan om fredade områden för parningsstationer likt de 
har det i Danmark vidare ut i våra lokalföreningar. 
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Torbjörn visar upp distriktets hemsida där det nu finns länkar till
varje lokalförenings egen hemsida. Torbjörn kan hjälpa 
lokalföreningarna med att lägga upp information på deras 
hemsida. Ordförande skickar i så fall ett mejl till Torbjörn.

Torbjörn informerar om föreläsning med Björn Gustavsson i 
Hultsfred/Venas bigård i maj. 
 
19. Avslutning
Mötet avslutas

Justerat av:

__________________________________________________________________
Sanna Dellhammar

__________________________________________________________________
Patrik Waernbaum
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