
 Styrelsens förslag till Distriktsårsmötet 2022 

 Icke ombuds förslagsrätt 
 Behandlas under punkt 6 

 Enligt stadgarna har alla medlemmar närvaro och yttranderätt. Ombud och styrelsen har 
 förslags och rösträtt. Styrelsen har inte rösträtt när det gäller styrelsens förvaltning och 
 ansvarsfrihet. 

 Vid tidigare årsmöten har förslagsrätt inte beviljats utöver vad som gäller enligt stadgarna. 

 Styrelsen föreslår att endast ombud och styrelse har förslagsrätt. 

 Resekostnadsersättning till ombud 
 Behandlas under punkt 11. 

 Styrelsen föreslår, i enlighet med tidigare praxis, att ingen resekostnadsersättning utgår till 
 ombuden 

 Motion från Sigtunaortens biodlarförening 
 Motionen behandlas under punkt 12. 

 Sigtunaorten har inkommit med en motion angående Distriktets roll att inspirera 
 kommunekologer. Motionen är bifogad till kallelsen. 

 Distriktsstyrelsen föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kontakta 
 Naturskyddsföreningen för att undersöka möjligheten att genomföra en aktivitet i 
 motionens anda. 

 Medlemskap i Svenska bin 
 Förslaget behandlas under punkt 12. 

 Svenska bin marknadsför svensk honung och informerar om binas viktiga 
 pollineringsarbete. Deras mål är att skapa en starkare lojalitet för svensk honung, och större 
 kunskap om de ekosystemtjänster honungsbina levererar. De lyfter också fram den svenska 
 honungens smakrikedom och bidrar med kunskap om honungens goda egenskaper. 



 Många konsumenter är idag villrådiga över butikernas utbud och undrar vad som skiljer 
 den svenska honungen från den importerade. 

 Om distriktet är medlem blir föreningarna automatiskt medlemmar utan kostnad. 
 Avgiften till Svenska Bin för distrikt är för närvarande ca 5000 kr/år. 

 Svenska Bins informationsverksamhet är ett bra komplement till den SBR bedriver. 
 Styrelsen föreslår därför årsmötet att uppdra åt styrelsen att ansöka om medlemskap. 

 Arvode till styrelsen 
 Behandlas under punkt 13. 

 Styrelsen föreslår att arvodet till styrelsens medlemmar inte ändras utan ligger kvar på 400 
 kr per år. 

 Årsavgift till Distriktet för 2023 
 Behandlas under punkt 16. 

 Distriktets arbete har begränsats av Pandemin och de aktiviteter som 
 genomförts har varit digitala. Det har inneburit att budget underskridits. 
 Det har i sin tur lett till att resultatet för 2021 blev 82 065 kr. 

 Styrelsen bedömer att verksamheten skulle kunna bedrivas som före 
 pandemin utan tillskott i kassan under 2023. 
 Under 2022 är avgifter till distriktet 70 kr för ordinarie medlem, 10 kr för 
 familjemedlem 0 kr för juniormedlem. 

 Styrelsen föreslår att ingen avgift till Distriktet tas ut under 2023. 


