
Protokoll digitalt årsmöte Dalarnas Biodlardistrikt Verksamhetsåret 2020. 

Lördagen den 13 februari 2021 kl. 10.00 Falu Fängelse Vandrarhem Villavägen 
17 Falun.

Presidium i Falun bestående av: Mats Norell, Inge Skog, Christoph Frank, Krister Källen,

 Jonas Neiström. Övriga digitalt via länk

§ 1 Årsmötet öppnas av distriktets ordförande Mats Norell.

§2 Val av mötesfunktionärer

 Mötesordförande Krister Källen
 Sekreterare på distans Ingela Eriksson 
 Justeringsledamöter tillika rösträknare Christoph Frank och Jonas Neiström

§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd. Faluorten Anna Brorsson –ja Christoph Frank-ja 
Kenneth Lehto -ej Svante Nordlander- ja, Inger Karlsson-ja, Folkare, Sören Pettersson -ja, Lillemor 
Wallé- ja, Hedemora Henrik Lindberg -nej ers Lars-Olov Gustavsson-nej Leksand Anita Lemon- ja, 
Staffan Lövenborg  -ja, Ludvika Jenny Lavenstedt -nej, Christer Ställberg svårighet att komma in , 
Yngve Thorne -ja Malung, Ingela Eriksson- ja, Nås Sten Åke Holmberg –nej, Vivianne Gustavsson –nej, 
Ovansiljan, Annie  Grannas- ja, Berith Gustavsson- ja, Rättvik, Andreas Gellerspång –nej, Mikael 
Ström –nej, Svärdsjö Enviken, Kjell Åke Enström- ja, Säterbygden, Åsa Sigurdstam- ja, Tuna Borlänge 
Erik Dahlberg -ja, Maria Ivarsgård- ja, Julia Mårtensson - ja Vika, Gustav Boklund - ja,

Antal röstberättigade: 20 st. ombud finns närvarande

Distriktsstyrelsen: Karin Backman, Mats Norell, Jan Erik Westlund, Inge Skog 

Hedemora, Nås och Rättvik har inga representanter.

§ 4 Godkännande av kallelsen till årsmötet.- Godkännes

§ 5 Föredragningslistans godkännande – Inga synpunkter så den godkännes.

§ 6 Styrelsens redogörelse för året som gått

 Verksamhetsberättelse - godkänns verksamhetsberättelsen. JA. Mats berättar om året som 
gått. Allt planerat blev tyvärr inställt pga Corona. Vi beklagar detta men det är som det är. 

 Bokslut–Inge Skog föredrar den för mötet.  Replik hur har det extra ordinära situationen 
påverkat ekonomin? Kostnader har uteblivit pga. uteblivna möten. Godkännes av årsmötet.

 Revisionsberättelse – mötets ordförande Krister läser upp den. Replik från Yngve T: Det hade 
varit bra om någon av revisorerna muntligt sagt något om den extra ordinära situationen, 
men ingen är närvarande men vi nämner det i alla fall.

§ 7 Beslut angående ansvarsfrihet – Är det årsmötets mening att styrelsen ska få ansvarsfrihet – JA 

§ 8 Redogörelse förev. Skrivelser från förbund och/eller föreningar – finns inga sådana.

§ 9 Behandling av motioner och styrelseförslag – Det inkom två motioner men för sent enligt 
stadgarna, dessutom passerade de inte genom lokalföreningen så motionerna kan inte tas upp på 



årsmötet.  Replik- ämnet tas upp även om det inte gått rätt till men vi tar upp dessa på övrig 
information.

§ 10 Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året

 Möten och andra aktiviteter. Mats redogör för verksamhetsplanen för verksamhetsåret 
2021. Där nedanstående punkter finns omnämnda. Replik- finns det specifika kurser, inte i 
nuläget men Vuxenskolan ett utbud. Styrelsen kan få i uppdrag att utvärdera 
distriktsstyrelsens uppbyggnad och ta tillvara särskild kompetens och kunskap (t.ex. 
drottningodling) tillsammans med lokalföreningarna. Styrelsen tar det till sig och kommer att 
jobba vidare med detta. Bra med en levande dialog runt lokalföreningarna och distriktets 
arbete.

 Utåtriktade aktiviteter
 Samverkan med andra organisationer, ev. beslut om medlemsavgift i dessa
 Beslut angående distriktens andel av medlemsavgiften för 2022( 3 st.) fullbetalande medlem,

familjemedlem, resp. juniormedlem- då vi hittills inte kunnat anordna aktiviteter under 
nuvarande pandemi och föreningen har en del pengar på kontot är frågan om årsmötet kan 
besluta om uppehåll i medlemsavgiften under 2022.  Årsmötet beslutar om 0 kr 
medlemsavgift för 2022

 Budget för det kommande året
 Övriga aktiviteter

§ 11 Val av ordförande – Omval Mats Norell, nyval Jonas Neiström. Årsmötet väljer Jonas Neiström 
till ny ordförande- JA

Jonas presenterar sig för årsmötets deltagare.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Valberedningen genom Eva Tander föredrar den listan, 

Falun                   Christoph Frank   ers. Anna Brorsson                                                                             
Folkare                 Sören Petterson   ers. Lillemor Vallen                                                                            
Hedemora Henrik Lindberg    ers. Styrelsen utser vid behov                                                         
Leksand Karin Backman      ers.                                                                                                       
Ludvika Christer Ställberg  ers. Styrelsen utser vid behov                                                        
Malung Vakant                                                                                                                                  
Nås Sten Åke Holmberg  ers. Vivian Gustavsson

Valda -20 kvar ett år till/fyllnadsval ett år.

Ovansiljan Nissa Martina Gustafsson   ers.Berit Gustavsson                                                         
Rättvik Jan Erik Westlund                                                                                                              
Svärdsjö-Enviken Kjell Åke Ekström   ers. Anders Dupplis                                                                         
Säterbygden Lars Sjölin                                                                                                                            
Tuna-Borlänge Maria Ivarsgård  ers. Styrelsen utser vid behov                                                           
Vika Inge Skog                                                                                                             

§ 13 Val av ev. kommittéer/ arbetsgrupper – Styrelsen ska utse de ansvariga inom olika områden. 
Görs i det konstituerande mötet efter årsmötet. – Fråga till valberedningen om webbsideansvarige 



Henrik Permalm önskar jobba vidare med hemsidan? Det vill han men han uppmanar alla att ge 
honom mer jobb.

§ 14 Val av två revisorer- Sven Eriksson och Lars Skye tar på sig att bli omvalda. Kan årsmötet besluta 
om omval på dessa herrar? JA

§ 15 Val av minst en ersättare till revisor Omval av Carl-Magnus Reinerstedt. Kan årsmötet besluta 
om omval- JA

§ 16 Val av valberedning. Omval av sittande Yngve Torne och Eva Tander – JA- Sammankallande Eva 
Tander- JA

§ 17 Val av ombud och ersättare till Riksförbundet. Delegeras till distriktsstyrelsen att besluta. 
Årsmötets mening av styrelsen inom sig utser ombudet. - JA

§ 18 Övriga valärenden – Valberedningens förslag att dessa val görs på konstituerande möte- JA

 Ansvarig för medlemsregister
 Kontaktperson för infoutskick från förbundet till distrikt
 Bihälsosamordnare
 Utbildningssamordnare
 Avelssamordnare
 Kvalitetssamordnare
 Näringsbiodlarsamordnare
 Hemsidesansvarig
 Ombud i samverkande organisationer

§ 19 Övrig information en av de sena motionerna från Vika innehöll en önskan om att 
dalaföreningarnas handlingar samlas in till Folkrörelsearkivet, kostnaden för detta är ca 1000 kronor 
per år för distriktet. Den andra handlade om medlemsavgiften för 2022, vilket årsmötet tagit beslut 
om se § 10.

Digitala lösningar – kan distriktet jobba på en lösning så att alla använder lika, finns det något som 
man kan jobba för gemensamt?  Jan Erik W berättar om ett nytt kommande system Zoom till alla i 
distriktet. 

Yngve vill härmed tacka Mats för sitt eminenta arbete i styrelsen.

Ludvika tror på en coronafri höst med aktiviteter.

Nya ordförande Jonas Neiström får ordet: Tack till Mats

§ 20 Avslutning 

Ordförande                          Justering     Justering Sekreterare

Krister Källen                      Christoph Frank     Jonas Neiström Ingela Eriksson


