
Dagordning styrelsemöte Dalarnas biodlarförening 7 januari 2020

Närvarande: Mats Norell Hedemora, Inge Skog Vika, Maria Ivarsgård Tuna-Borlänge, Karin Backman 
Leksand, Kjell-Åke Ekström Svärdsjö-Enviken, Karin Haby Folkare, Christer Ställberg Ludvika, Charlotta
Moraeus Ovansiljan, Ingela Eriksson Malung, Christoph Frank Falun

§1 Öppnande av mötet

Ordförande Mats öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Christer Ställberg

§3 Godkännande av dagordning  Ja

§4 Godkännande av kallelse  Ja

§ 5 Föregående protokoll  Ok- inget att erinra

§ 6 Årsmöte

Plats: Hagakyrkan tid: 10.00 Föreläsare Åke Flod, inbjuden vår kontakt i SBR s styrelse Ann 
Elgemark samt Anna Elgemark samt Anna Rönnow Länsstyrelsen.  Verksamhetsberättelse, 
Verksamhetsplan, resultat och balansräkning, budget, förtäring, vad ?

Mats och Christer delar ut papper inför årsmötet. Vi kikar tillsammans på kallelsen- Maria fixar fika 
och en lite kaka.  Vi beställer samma mat som föregående år: Sällnäsplanka,  Karin beställer 40 st. av 
den mindre varianten.

Föredragningslistan, vi lägger till inkomna motioner § 8

Verksamhetsberättelsen , ändra till 460 medlemmar totalt i distriktet 

Verksamhetsplan, ok

Resultat – balans och budget. Inge redovisar för dessa uppgifter inför årsmötet.  Summa intäkter: 
34010 kr. Summa utgifter : 24221 kr. Årets resultat 9789 kr.  Det finns pengar att använda i distriktets
föreningar.

§ 7 Söndagen den 15 mars föreläsning Eva Forsgren SLU ? någon mer till förslag

Stjernhöks gymnasiet Rättvik . Eva Forsgren SLU, pratar om forskning på bin. Charlotta kommer att 
vara fokuserad på eleverna som kommer att ha en återbruksaktivitet (loppis) på övervåningen. 
Christoph Frank kan börja dagen kl. 10.00  ca 45 minuter med grundläggande bi-kunskaper och 
allmänt prat om biodling. En utställning samt fika ca 11-12. Eva pratar kl. 12.00 -14.00. 

§ 8 Motioner

Motion 1 – en önskan om en förbättrad information på Daladistriktets hemsida- Förslag till svar: det 
är upp till föreningarna själva att anmäla till Henrik som är ansvarig för hemsidan.



Motion 2- skickad tillbaka till motionären efter mailkontakt med Mats.

Motion 3 – ekonomiskt bidrag till skyddskläder för nybörjarkursdeltagare. Förslag till svar se motion 4

Motion 4 – ekonomiskt bidrag till gemensamhetsutrustning m.m. Förslag till svar: Ekonomiska bidrag 
från Distriktet skall vara hela distriktet till gagn, det blir svårt att rikta till enskilda föreningar. Tips : 
Det finns många olika startpaket till bra priser att ta del av. 

§ 9 Arkiv

Årligen i Januari betalar Inge, alltså Distriktet, 900 kr till Dalarnas Folkrörelsearkivet som finns vid 
Tallen, stortallsvägen Falun, där har vi ( Dalarnas distrikt) två hyllmeter med inlämnat material från 
olika föreningar,  början av 1900-talet.  Något som bör publiceras på hemsidan! Spännande och rolig 
information om vår biodlar-historia. Ett av våra distriktsmöten kanske kan vara där?! 

§ 10 Vad händer i lokalavdelningarna

Leksand planerar aktivitet vid trädgårdsmässan Villa Långbergs.  Leksand tar gärna emot studiebesök 
i sin bigård. Folkare har planer på träffar i vår. Falun försöker att ordna upp med sina kurser och 
medlemmar, stort tryck, många goda idéer finns, samarbete med kommunen är på gång. Inte så 
mycket gemensamma aktiviteter i nuläget, mer önskas. Hedemora ska ha ett vårmöte vilket inte 
skett på ett tag- roligt med lite nytt input och engagemang.  Vika- planeringsmöte i slutet på januari- 
bimöte i någons bigård en gång i månaden från maj. Rättvik – strul i höstas- flytt av kupor från 
Naturbruksgymnasiet- tips- kontakta kommunen där kan det finnas ett polineringsintresse. Fråga 
kyrkan om gemensamhetslokal. Vårträff och upptaktsmöte planeras också. Ludvika - Christer 
berättar om planer om föreläsning och möte i början av juni, gammelgårdens föreningsbigård är aktiv
och kursen är fulltecknad. Malung- har inplanerade vårmöten med gemensamma aktiviteter. Nu 
närmast salva. 

§ 11 Övriga frågor

Avelsmöte i framtiden?!

Bidrag till resa till Nord-Bi konferensen i mars. En motprestation vill vi ha då. En information till 
Distriktet, att man har ett intresse eller kommer att delta på någon konferens. Efter genomförd 
konferens kan deltagaren söka bidrag som motsvarar den ev. föredrag eller aktivitet som den som 
deltagit på konferensen kan genomföra som motprestation. 

SBR har utvecklat nya honungbedömningsregler och utbildar kvalitetsansvariga i distrikten. Karin 
deltar på en webbaserad utbildning den 18 januari. Karin kan sedan informera oss i styrelsen om 
detta. 

§ 12 Nästa möte är årsmötet

§ 13 Avslutning

Vid pennan Ingela Eriksson Justerare  Christer ställberg


