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Styrelsen 
 Styrelsen har bestått av 

• Ordförande Marianne Westman 
• Kassör Peter Gullin 
• Vice ordförande Ingegerd Ahl 
• Sekreterare Per Ekwall 
• Ledamöter Jan Dahlgren, Agneta Larsson, Erik Oskarsson 

 
Samt ersättare 

• Orvar Carlsson och Sanna Malm-Zetterberg 
  

Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av 
• Kristina Lind 
• Lisa Carlsson 
• Börje Ericsson 

 
Revisorer 

• Lars Falk 
• Gunnar Falk 

 
Händelser under året 
Verksamhetsåret inleddes med honungsbedömning den 22 oktober 2013. Vinnare av 
årets bästa honung blev Lillemor Berggren och årets bästa mjöd hade bryggts utav Erling 
Oswaldsson. Årsmöte hölls i Åttersruds bygdegård den 19 november. I samband med 
årsmötet visades filmen Inte bara honung, ett samarrangemang med Åttersruds 
bygdegårdsförening. Totalt ca 90 deltagare. Den 15 februari deltog vi vid Älvsborgs 
Norra biodlardistrikts årsmöte i Sollebrunn.  
Två caféträffar anordnades under våren. Den första hölls i Brålanda och då gästades vi av 
Ingvar Arvidsson som berättade om Nordbi-projektet. Vid den andra träffen, i Högsäter, 
berättade Agne Olausson om currylinjer och hur bina påverkas av jordenergier. 
En studiecirkel för nybörjare hölls i Högsäter med 8 deltagare. Den traditionsenliga 1:a 
maj-träffen var tillika säsongsinvigning av föreningsbigården. Bigården har därefter varit 
bemannad varannan tisdag fram till augusti. Föreningsresan gick i år till Falbygden och 
Alphems arboretum.  
Tyvärr blev det inget bigårdsbesök i år. Vi har medverkat vid en rad olika marknader och 
andra arrangemang som Öppen trädgård, Torghandel och Bygdefest i Brålanda, 
Nuntorpsdagarna m.m. Ekonomin har varit och är relativt god. Under året har 
föreningen haft 69 betalande medlemmar, varav 18 familjemedlemmar. I augusti lämnade 
en trogen medlem, Rolf Nordström, oss för gott.  
 
Biåret i sammanfattning 
Få vinterförluster och en mycket gynnsam sommarsäsong har gjort att många biodlare 
”klagat” över en alldeles för stor och överväldigande honungsskörd. 
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Ti l l  minne av Rol f  Nordström 
 
En av Dalslands Södra Biodlarförenings största profiler - Rolf Nordström - har gått ur 
tiden. Erfaren biodlare, aktiv och outtröttlig föreningsfunktionär, glad och pigg 
föreningskamrat, aldrig svarslös, alltid med glimten i ögat. 
 
Rolf började sin biodlarbana i Göteborg under 1960-talet. 1965 flyttade han till 
Åttersrud, Brålanda och blev omedelbart medlem i vår biodlarförening. Hans biodling 
kom som mest att bestå av ett 80-tal samhällen. I Åttersrud drev han under många år en 
biredskapsaffär. Han fick snabbt namnet ”Bikungen”, även av de som inte kände Rolf till 
namnet. 
 
I föreningsarbetet var han under många år aktiv på olika poster i styrelsen. Hängiven 
studiecirkelledare där han som ledare genomfört ett 15-tal cirklar. Många av dagens lite 
äldre medlemmar har fått sina första biodlingskunskaper av Rolf vid någon av dessa 
cirklar. Under många år har han varit en aktiv bitillsynsman där han med framgång 
bekämpat olika bisjukdomar, framförallt amerikansk yngelröta. 
 
Rolf ivrade för den gamla Nordiska Birasen. Han kan nog anses vara en av 
initiativtagarna till den parningsstation som idag drivs för Nordiska Bidrottningar på 
Lurö i Vänern. 
 
Rolf tilldelades Sveriges Biodlares Riksförbunds förtjänstmedalj i silver och utsågs 
dessutom som hedersmedlem i Dalslands Södra Biodlarförening. 
Vi är många inom föreningen som har Rolf Nordström att tacka för mycket. 
 
Rolf blev 89 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


