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Dalslands södra Biodlarförening 
”Föreningen med sting” 

 

 
STYRELSEN     

FÅR HÄRMED AVGE FÖLJANDE VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012. 

(Omfattar tiden 1/10 2011 – 30/9 2012) 
 
Föreningens höjdpunkt under året var 70-årsjubileet den 24 mars i restaurang 
Solrosen, Brålanda. Där fick deltagarna avnjuta god mat, underhållning och 
gemenskap. Flera grannföreningar, distriktet och Vänersborgs kommun var 
representerade. 
Verksamheten har även detta år präglats av många utåtriktade aktiviteter av olika 
slag. För bina kunde året dock varit bättre. Det myckna regnandet har haft en stor 
negativ påverkan. 
Två biodlingscirklar har genomförts vilket resulterat i flera nya medlemmar.  
Arbetet med föreningsbigården har pågått under året och ett flertal träffar har varit 
förlagda dit. Invigning av den gjordes vid 1:a majträffen. Under säsongen har den 
varit bemannad på tisdagskvällarna. 
 
Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter som vi har deltagit i på ett eller 
annat sätt under året. 
 

 19 oktober var det dags för den årligen återkommande honungsbedömningen 
och mjödprovning. Vänersborgsortens Bf. deltog och även medlemmar från 
Mellerud. Uppslutningen var mycket god och en värdig vinnare framröstades 
i respektive förening.  
Årets vinnare för ”bästa honung” i vår förening blev Gunnar Falk.  
Vinnare i ”årets bästa mjöd” blev Erling Oswaldsson. 
Oxalsyrelösning till våra bisamhällen, för att minimera varroan, fanns för 
inköp. 

 Vid årsmötet, som genomfördes den 22 november, var uppslutningen god. 
Deltagarna fick ta del av ett bildspel, runt det gångna årets träffar, 
sammanställt av Agneta och Benny Larsson. 

 13 mars genomfördes caféträff och cirkelstart i Högsäter. Tema: “Biodling 
genom historien med Abbas”. 

 Vid föreningens jubileumshögtid den 24 mars utdelades följande utmärkelser: 
SBR:s medlemsnål: Jan Dahlgren, Orvar Carlsson, Lars Falk, Marianne 
Carlsson, Ingegerd Ahl, Stefan Hansson, Per Ekwall och Lars-Erik Erwing. 
HD-medaljen: Agneta Larsson, Erik Oskarsson, Åke Persson, Erling 
Oswaldsson och Peter Gullin. 

 27 mars var det dags för caféträff med cirkelstart i Stationshuset, Brålanda. 
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 1 maj invigdes föreningsbigården. Det fanns en tipspromenad att delta i och 
möjlighet till fina vinster. Stämningen var god och uppslutningen likaså. 

 26-27 maj var det dags för Nuntorpsdagarna. Bra tillfälle att nå människor 
och marknadsföra binas betydelse. 

 9 juni startade årets torghandel sin verksamhet på Nostalgitorget i Brålanda. 
Föreningen har deltagit i samtliga torgdagar (2:a lördagen i månaden) under 
sommaren. Ansvarig och motor för detta har varit Agneta Larsson. 

 17 juni genomfördes årets föreningsresa. Detta år gick den till ”Anna och 
Roberts bisysslor” i Hunnebostrand. 

 Jordgubbens dag anordnades lördagen 7 juli, i Årberg Frändefors, där 
föreningen deltog. 

 Vid ”Öppen trädgård” den 22 juli var föreningen med i Aspebol (Brålanda) 
och i Råggärd (Högsäter). 

 Den 15 augusti var det dags för nästa bigårdsträff i form av ett bigårdsbesök 
hemma hos Ann-Marie och Erik Oskarsson.  

 25 augusti var det Harvens dag i Färgelanda. 
 8 september Bygdefesten i Brålanda. 

 
Medlemsantalet i föreningen ser ut enligt följande: 
• Föreningen består idag av 67 st medlemmar varav 16 är familjemedlemmar. 
• Utöver detta har föreningen några lokalmedlemmar. 
• 3 medlemmar har lämnat oss för gott under året - Bertil Karlsson, Sven-Olof 

Dahlgren och Stefan Hansson. 
• Under året har föreningen fått 11 st nya medlemmar.  
 
Styrelsen har under året träffats vid 5 tillfällen. Den har bestått av följande: 
 
Ordförande: Orvar Carlsson 
V.ordf. och sekr: Per Ekwall 
Kassör: Peter Gullin 
Övriga ledamöter: Jan Dahlgren, Agneta Larsson, Erik Oskarsson och Stefan 

Hansson.  
Ersättare: Marianne Carlsson och Ingegerd Ahl. 
 
Styrelsen vill med denna redovisning av 2012 års verksamhet framföra ett stort 
tack till alla som på ett eller annat sätt stöttat föreningen under året.  
Nu ser vi fram emot nästa års verksamhet och hoppas på goda insatser från er alla 
och förhoppningsvis ett intressant och givande biår 2013. 
 
Brålanda, oktober 2012. 
På styrelsens uppdrag 
 
Orvar Carlsson 
ordförande 


