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Styrelsen 
 Styrelsen har bestått av 

• Ordförande Ingegerd Ahl 
• Kassör Peter Gullin 
• Vice ordförande och sekreterare Marianne Westman  
• Ledamöter Jan Dahlgren, Agneta Larsson, Erik Oskarsson, Kristina Lind, Stig 

Gummesson, Per Ekwall 
  

Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret. 

Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av 

• Birgitta Odalgård 
• Lisa Carlsson 
• Lars Larsson 

Revisorer 
• Lars Falk 
• Gunnar Falk 

Händelser under året 
Verksamhetsåret inleddes med honungsbedömning den 22 oktober 2015. Vinnare av årets bästa 
honung blev Jimmy Melby och årets bästa mjöd hade bryggts utav Lars Larsson. Årsmöte hölls 
på Solrosen i Brålanda den 19 november. I mars deltog några av våra medlemmar på den europe-
iska biodlarkongressen Beecome i Malmö. Två caféträffar, en i Brålanda och en i Högsäter,     
anordnades efter detta för att deltagarna skulle kunna dela med sig av intryck från kongressen.  

I april genomfördes två arbetsdagar i föreningsbigården. Vi har under året fortsatt med arbetet 
som går långsamt framåt. En studiecirkel för nybörjare har hållits i Brålanda med nio deltagare. 
Per och Agneta har varit huvudledare för kursen med Kristina Lind som medhjälpare.  

Säsongsinvigning av föreningsbigården skedde vid den traditionsenliga 1:a maj-träffen. Bigården 
har därefter varit bemannad varannan onsdag fram till augusti. Vi har även haft en återträff  för 
tidigare nybörjarcirklar. I slutet av maj var det bigårdsbesök hos Mariannes Biodling. Föreningsre-
san gick i år till Lurö där Ingvar Arvidsson guidade. Uppskattad resa och ett tjugotal deltagare. 

Vi har medverkat vid olika marknader och andra arrangemang som Öppen trädgård, försäljning 
utanför Gallerian, temadagen ”djur” i Gallerian och Bygdefest i Brålanda, Nuntorpsdagarna, 
Harvens dag m.m. Ekonomin har varit och är god.  Under året har föreningen haft 78 betalande 
medlemmar. Vår styrelseledamot Stig Gummesson avled hastigt i slutet av augusti. 

Biåret i sammanfattning 
Konstig kall och torr sommar som överlag gett mycket låga skördar. Vitklöverdraget uteblev i 
stort sett och ljungen gav också dåligt för de flesta. 

Brålanda 16 november 2016 
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Ordförande   Kassör     Sekreterare 
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