
Styrelsemöte nr. 3 Fryksdalens biodlarförening 7 maj 2015. 

Närvarande: Jean Berg, Veronica Axelsson, Rolf I Gatback, Fredrik W Lindvall, Hans Bäck, 

John-Olov Larsson och Börje Falkman. 

1. Ordförande Jean Berg öppnade mötet. 

2. Föregående protokoll uppläsdes och godkändes. 

3. Kassör Veronica informerade om det ekonomiska läget. Tillgångar i bank 19 135:- och 

i sjukdomsfonden 21 915:-. 

4. Föreningsbigården och mötet beslöt att: 

 Jean har i samråd med Rottneros bestämt att bigården skall ligga i 

blomstergården ( vid ravinen). 

 Jean har beställt en Friggebod på 15 kvadrat som banken betalar. 

 Jean begär kostnadsförslag hos LP:s Biodling på 24 Landsrotkupor med 

träramar och diverse utrustning, banken betalar. 

 Jean ordnar med fritt inträde till bigården för föreningens medlemmar. 

 Hans förhandlar med LP att få lådorna målade vid leverans. 

 Hans ordnar med transport av material från LP:s. 

5. Stugan byggs på trädgårdsmässan på Rottneros 23-24 maj och mötet beslöt att: 

 Stugan ställs på lecablock och taket blir tjärpapp som banken betalar, Gunnar 

Bergkvist arbetsledare. 

 Den 28 maj skall Jean, Fredrik och John-Olov grundmåla stugan, banken 

betalar färgen. 

6. Mötet beslöt att Börje levererar nordiska bin till bigården. 

7. Börje informerade om förbundets utflykt till Skänninge, SBR:s nya lokaler, den 31 

maj. Tyvärr samma dag som föreningen är på besök hos Sellman i Gräsmark. 

8. Jean och Rolf informerade om drottningsodlarkursen. Teori den 27 juni klockan 13 på 

lärcenter och praktik hos Rolf den 18 juli klockan 10. Det är 4 anmälda. 

9. Övriga frågor: 

 Önskemål om biinformation i 4-6:an i Lysviks skola. Mötet beslöt att Börje 

hör med Eva Hauri om hennes möjlighet att ordna detta. 

 Veronica informerade om att söka medel hos olika fonder. Veronica 

undersöker vilka krav som ställs. 

 Jean informerade att nybörjare kan få startbidrag till utrustning av 

sparbanken om man håller på i minst 3 år. 

 Nästa möte 8 juli klockan 18. 

 John-Olov informerade att hemsidan är på gång. Googla på Fryksdalens 

biodlarförening. 

10. Jean avslutade mötet. 

 

Sekreterare                                                                  Justerat 


