
Styrelsemötesprotokoll, Fryksdalens biodlarförening, den 23 februari 2017, kl. 18.00 på 

Lärcenter i Sunne. 

Närvarande; Jean B. John-Olov L. Hans B. Mats B. Rolf G. Veronica A. och Åke N. 

1. Ordf. Jean förklarade mötet öppnat. 

 

2. Kassör Veronica redogjorde för föreningens ekonomi som uppvisade plusresultat med 1.185:-. 

 

3. Årets utbildningar enligt följande;  

               nybörjarutbildningen endast 2 deltagare anmälda, vilket är för få för genomförande. 

               fortsättningskursen har 10 deltagare anmälda varför denna utbildning genomförs. 

               avläggarutbildning ansågs viktig varför sådan kommer att genomföras. 

               utbildning i drottningodling kommer att genomföras. 

 

4. Träffar på föreningsbigården i Rottneros enligt följande; första lördagen i varje månad med början maj- 

tom. sept. vilket blir - lö 6/5 + lö 3/6 + lö 1/7 + lö 5/8 + lö 2/9  samling kl. 13.00  på lördagar. Vidare  

fanns önskemål om ytterligare träffar och då på vardagskvällar varför det beslöts om onsdagar enligt 

följande; on 17/5 + on 14/6 + on 19/7 + on 16/8 + on 13/9  samling kl. 18.00 på onsdagar. Det blir 

totalt 10 träffar. Det beslöts att Mats Berglund skulle vara ansvarig för Rottneros föreningsbigårds 

ekonomibyggnad. Vidare beslöts om inköp av kupbottnar samt säckkärra den senare för att underlätta  

tyngre förflyttningar. Förslag om att flytta info. materialet från Mårbacka till Rottneros. 

 

5. Då avtalstiden för föreningsbigården  i Mårbacka löper ut under första halvan av 2017 beslöts om att 

avveckla verksamheten där och flytta verksamheten till Rottneros.   

 

6. Jean och Mats redogjorde för vad som avhandlades på distriktsårsmötet bl a. vaxkakor som blandas 

med  parafin, utblandad honung, vidare VSH varroa.   

 

7. Distriktet ville ha förslag från lokalföreningarna vart en studieresa lämpligen kunde förläggas. 

Fryksdalens biodlarförenings styrelse lämnar Noaks Ark i Bohuslän som förslag. 

 

8. Skatteverket hade krav på att förenings adress skulle ändras från Börje Falkman till annan person inom 

föreningen. Styrelsen beslöt att ny kontaktperson till skatteverket blir Veronica Axelsson med adress 

Skanserud 101, 685 93 Torsby. 

 

9. Under övriga frågor togs vikten av varroabekämpning upp varför önskemål var att föreningen köper in 

en gasoldriven oxalsyreförångare som medlemmarna kan använda, styrelsen gav Rolf G. i uppdrag att 

ordna detta. Önskemål fanns om att föreningen gör att studiebesök ev. till Norge eller annat lämpligt 

ställe, saken undersöks. 

 

10. Ordf. Jean avslutade mötet. 

 

Kaffe och bröd serverades under mötets gång. 

 

Sunne 24 februari 2017. 

 

 

……………………………. 

Jean Berg, ordf. 

 

……………………………. 

Åke Nilsson, sekr.        


