
Kallelse och dagordning 

 

Kallelse till Distriktstyrelsemöte för Norra Kalmar läns biodlardistrikt 

(organisationsnummer 833200-8732) 

 

Datum: onsdag 26 jan 

Tid: kl 18.30 

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 

Sanna Dellhammar 

 

 

2 Mötet öppnas 

 

 

3 Närvarande 

Sanna, Patrik, Ingemar och Neema 

 

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

Godkänt 

 

5 Godkännande av dagordning 

 Godkänt 

 

6 Ekonomin och kassan 

Räkenskapen för verksamhetsåret 2021 är sammanställd och läses upp och 

godkänns. 

 

7 Tankar tips och ideer. 

Med tanke på läget med pandemin föreslås att vi förlägger evenemang utomhus. 

En tanke är att ha ett evenemang/föreläsning i maj i tex Hultsfred/Venas 

föreningsbigård (men inte 20 maj för att undvika att evenemanget krockar med 

Länsstyrelsens filmvisning på Öland). 

Ett annat förslag är att hålla en föreläsning och eventuellt en liten filmvisning om 

nordiska bin till sensommaren/hösten. 



När vi bjuder in till evenemang skickar vi inbjudan till alla medlemmar i hela 

distriktet via medlemsportalen så att alla alltid är inbjudna till alla evenemang. 

 

8 Årsmöte 2022 

Mötet sker digitalt söndag 13 feb kl 18.00 

Neema skapar ett zoom-möte och skickar inbjudan till lokala ordföranden via 

medlemsregister. Lokala ordföranden uppmuntras att bjuda in medlemmar fån den 

egna föreningen. 

Alla dokument inför årsmötet mejlas till hemsideansvarig (Torbjörn) som lägger 

upp dem på distriktets hemsida. 

Styrelsen loggar in och träffas 15min tidigt (kl 17.45) för att kolla att tekniken 

funkar. 

 

9 Information från och till riksförbundet 

Från: Lennart Johansson som är utbildningsansvarig har kontaktat Sanna ang ett 

kommande utbildningsprojekt. 

Till: - 

 

 

10 Information från och till lokalföreningarna 

Från: - 

Till: - 

 
 

11 Redogörelse av besök och aktiviteter 

Filmvisning av Earth Muted  i samarbete med Naturskyddsföreningen. 

52 besökande och fördelningen föreföll vara ca 50/50 från de olika föreningarna och 

50/50 från Västervik tätort och utanför tätorten. 

 

12 Övriga frågor 

Patrik informerar om filmvisning i Regi av Länsstyrelsen Kalmar Län 20 Maj 2022. 

Filmens tema är Polinering och Biologisk mångfald. När inbjudan till detta 

evenemang kommer kan vi skicka ut inbjudan via medlemsportalen. 

 

 

 

13 Nästa möte 

Konstituerande direkt efter årsmötet. 

 

 

14 Mötet avslutas 

 

 

 

________________________________________________________________________ 



Sekreterare 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Justerare 

 

 

 

 

 

 
 


