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Styrelsen 
 Styrelsen har bestått av 

• Ordförande Ingegerd Ahl 
• Kassör Peter Gullin 
• Vice ordförande och sekreterare Marianne Westman  
• Ledamöter Agneta Larsson, Erik Oskarsson, Kristina Lind, Per Ekwall, Kenneth 

Erlandsson och Lillemor Berggren 
  

Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsåret. 

Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av 

• Birgitta Odalgård 
• Sanna Malm Zetterberg 
• Lars Larsson 

Revisorer 
• Lars Falk 
• Gunnar Falk 

Händelser under året 
Verksamhetsåret inleddes med honungsbedömning den 19 oktober 2016. Vinnare av årets bästa 
honung blev Sylvia Karlsson och årets bästa mjöd hade bryggts utav Lars Larsson. Årsmöte hölls 
i Stationshuset i Brålanda den 16 november. Två caféträffar har hållits. I Brålanda 15 mars berät-
tade vår flerfaldige mjödmästare Lars Larsson om hur han brygger mjöd. I Högsäter gästades vi 
av Mikael Lagerman från Göteborgs biodlarförening som pratade om drottningodling. 

I april genomfördes en arbetsdag i föreningsbigården. Kommittén, under ledning av Per Ekwall 
och Jan Dahlgren, har under året fortsatt med arbetet och stugan är nu i mycket fint skick invän-
digt. En studiecirkel för nybörjare har hållits i Högsäter med Erik Oskarsson och Lillemor Berg-
gren som cirkelledare. 

Säsongsinvigning av föreningsbigården skedde vid den traditionsenliga 1:a maj-träffen. Bigården 
har därefter varit bemannad varannan onsdag fram till augusti. I början av juni åkte vi på studie-
resa till Hamburgsund där vi besökte Nasseröds bigårdar samt Morgondagens ölkafé och brygge-
ri. I augusti ordnades ett bigårdsbesök hos Peter Gullin. I år har vi endast medverkat vid ett fåtal 
försäljningar. Utanför Gallerian vid temadag ”närproducerat” samt på Färgelandadagarna. 

Ekonomin är fortsatt god. Vi gör ett litet minusresultat i år, främst p.g.a. minskade intäkter från 
provision vid försäljning. Under året har föreningen haft 74 betalande medlemmar. 

Brålanda 19 november 2017 
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