
Styrelsemötesprotokoll, Fryksdalens biodlarförening, den 6 maj 2017, kl. 11.00 i bigården 

Rottneros. 

Närvarande; Jean B. Hans B. Mats B. Rolf G. Veronica A. och Åke N. 

1. Ordf. Jean förklarade mötet öppnat. 

 

2. Föregående styrelseprotokoll från 26/2-17 gicks igenom för att se vad som gjorts och vad som var kvar 

att göra. Utbildningarna i avläggare och drottningodling är tveksamt om de kommer att genomföras då 

få är anmälda till dessa. Bibottnar inköpta, Mats köper säckkärra. Bigården i  Mårbacka avvecklas och 

info. mtrl mm fraktas därifrån och till Rottneros av Hans B. och Åke N. måndag den 15/5-17.  

Det blir resa till Nordens Ark i Bohuslän i början av augusti 2017. 

               Föreningen har genom Rolf G. köpt in en gasoldriven oxalsyreförångare vilken anlände i slutet av detta  

               möte. 

               Studiebesök till Norge ligger i träda då det finns nog med aktiviteter inom föreningen. 

 

3. Kassör Veronica A. berättade att föreningen har 46.200:- på banken. Hon skulle ordna så att 

              föreningen får Swish.  

 

4. Arbete att göra på Rottneros bigård; måla det vita utvändigt, lägga golvmatta invändigt för att kunna 

hålla rent.  Ev. sätta upp något väggskåp till att förvara saker i så att det inte ligger på golvet. Fylla på 

jord i markhåligheter. Sätta upp info. material som flyttats från Mårbacka. Uppsättningen få ske efter 

samråd med Magnus Holmvik, 070-4003445, på Rottneros parken. 

 

5. Fördelning av arbetspass  som nu är 10 st, för Rottneros bigård gjordes klar och blev enligt följande; 

Lö.6/5  (13.00)Rolf och Åke.   

On. 17/5 (18.00)Rolf och Åke.   

Lö. 3/6 (13.00)Mats B.  

On. 14/6 (18.00)Jean.  

Lö.1/7 (13.00)Rolf och Åke.  

On. 19/7 (18.00) Mats och Hans.  

Lö. 5/8 (13.00)Jean.   

On. 16/8 (18.00) Hans och Mats.  

Lö. 2/9 (13.00)Jean. 

On. 13/9 (18.00)Rolf och Åke, avslutning. 

 

6. Mötet avslutades av ordf. Jean. 

 

 

Sunne 16 maj 2017. 

 

 

……………………………. 

Jean Berg, ordf. 

 

……………………………. 

Åke Nilsson, sekr.        


