Redaktionen har ordet
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Välkommen till årets Biblad.
Det har skett ett par förändringar med bladet i år. För det första så
har vi anpassat oss till den standard som gäller för bi -publikationer och
har “årets färg” på omslaget. För det andra så kommer protokollet från
årsmötet att vara med. Skälet är att det tidigare varit lite si och så med
distributionen av detta protokoll, men från och med nu kommer alla att
ha tillgång till det. Originalet finns dock inskrivet för hand i föreningens
protokoll-bok på samma sätt som skett sedan 1930-talet (någon måtta på
datoriserandet får det finnas).

Töllsjö, Hindås, Bollebygd, Rävlanda, Hällingsjö och Sätila.

Det är som vanligt svårt att få skribenter till Bibladet så i år får Ni
hålla till godo med endast en artikel skriven av föreningens medlemmar.
Stort tack till Kerstin och Arne som ställde upp och berättade om sin
biodling.
Några kommentarer vad det gäller årets program:
• I år tänker vi göra ett nytt försök att åka på studiebesök till OGT, men
denna gång får kontaktmännen ringa runt och fråga eftersom det gav
mycket klent utfall förra året då man på eget bevåg skulle anmäla sig.
• Biträffarna i medlemmarnas bigårdar har varit uppskattade och vi ökar
därför ut med en sommarbiträff. Det är Harry som bjuder in oss till en
träff söndagen den 23 juli. Notera detta redan nu i din kalender så Du
inte missar det.
• På höstmötet ska vi titta på film och eventuellt på diabilder. Extra kul
blir det om vi letar fram våra egna videokameror och dokumeterar
sommaren själva. Eller så finns det redan filmer liggande som är väl
värda att visa. Kontakta Christer Berntsson om Du vill medverka eller
om Du har förslag på andra filmer som kan visas.
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Program för Rävlandaortens bf år 2000

Länsförbundet 2000

Onsdagen den 29 mars kl 18.30. Vårmöte.
Orinto-stugan i Rävlanda
“Allergikunskap för BIodlare”. Läkaren Jan Björkander, Hönö, berättar om olika
allergier med anknytning till biodlingen.

Tisda g den 8 februari kl 18.30 Sparrehus
"Botaniken bakom biodling"
Föredrag med bilder: Sven -Olof Strandhede, Åskim.

Söndagen den 7 maj kl 10.00 – 15.00. Strömmadagen.
Strömma naturbruksgymnasium, Sätila.
Traditionsenligt ställer Rävlandaortens biodlareförening upp i samarbete med
Marks Härads bf för att informera om biodling och sälja bi -produkter.
Torsdagen den 11 maj kl 17.30. Studieresa till OGT.
Samåkning från Johansson&Gunverth i Rävlanda kl 17.30.
Vi blir guidade runt på biredskapsfabriken och blir bjudna på fika.
Anmälan till Christer Berntsson 0301 -40116 senast 7 maj om du vill ha fika.
Söndagen den 21 maj kl 11.00. Vårbiträff.
Hos Per Andersson, Lunkebäcken i Hindås.
Praktisk vårundersökning av bisamhällen. Tag med fika.
Vägbeskrivning: Mellan Bollebygd och Hindås, gamla R40, finns en skylt med
texten “ABC-snickerier". Första huset vid vägen.

Lördagen den 11 mars kl 10.00 Årsmöte, Rångedala bygdegård.
Henrik Johansson från j ordbruksverket informerar om zonindelning angående
Warroa och lite om vad lagen säger.
Tisdag den 21 mars kl 18.30 Sparrehus
"Rationell biskötsel för Små och Stora"
Föreläsare: Stig Svensson, Flen.
Söndagen den 4 juni kl 10.00, Sommarmöte
Göran Karlsson, Härna Hökerum. Göran visar sin biodling
och trädgård.
Tisdagen den 22 augusti kl 18.30 Sparrehus
"Honungshantering från kaka till burk" Föreläsare: Kurt Augustsson, Långared.

Söndagen den 23 juli kl 11.00. Sommarbiträff.
Hos Harry Gunverth i Värred,
Vi träffas i Harrys bigård. Tag med fika.
Vägbeskrivning: Kör från centrum i Rävlanda mot kyrkan, sväng vänster vid
kyrkan, kör till en bro och kraftig högersväng, sväng vänster (Värred). Skyltar.

Marks härad 2000

Lördagen den 19 augusti kl 10.00 – 14.00. Bollebygds hembygdsdag.
Hedebergs park vid Vernergården.
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.
Onsdagen den 23 augusti kl 18.30. Höstmöte.
Johansson och Gunverth VVS, Rävlanda.
Filmkväll. Egna och andras filmer kommer att visas (se även notis på sid 2).

Söndag 14 maj kl 14.00.
Vårmöte på den nya föreningsbigården Hörnekullen.

Lördagen den 26 augusti kl 10.00-14.00. Biodlingens dag.
Gammelgården i Rävlanda.
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Söndag 2 juli kl 14.00.
Sommarmöte hos Åke Ferm i Torrås, Sätila.
Föreläsare är inbjuden och dessutom visar Åke sitt nya slungrum.

Måndagsträffar varje vecka med början den 22 maj kl 18.30.
Här välkomnas även de som ännu inte blivit medlemmar.

Söndagen den 3 sept kl 11.00. Höstbiträff.
Hos Sten Barton, Stripåsen Rävlanda.
Praktisk invintring och skattning. Tag med fika.
Vägbeskrivning: Kör från centrum i Rävlanda mot kyrkan, sväng höger vid kyrkan,
kör ca 500 m, sväng höger, se skyltar.
Söndagen den 19 november kl 14.00. Årsmöte.
Hindåsgården i Hindås. Särskild kallelse kommer.
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Fredag 24 november kl 18.00.
Årsmöte på Parkskolan, Skene.
Marks härads bf kommer att deltaga vid:
• Strömmadagen (i maj) tillsammans med Rävlanda bf.
• Hembygdens dag i Skephult (i juni).
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20 år som biodlare - en återblick
Hösten 1979 anmälde vi oss till en nybörjarkurs i biodling.
Kursledare var Gösta Jansson och platsen Hällingsjö skola. Det blev en
trevlig och lärorik tid. Många av de redan etablerade biodlarna i trakten
deltog också i kursen, varför den blev dubbelt givande för oss, som var
noviser.
På våren tog vi en tur till Oscar Gustafssons Biredskaps - fabrik i
Tofta och inhandlade en kupa med skattlådor och diverse tillbehör, såsom
bihattar, handskar, rökpust och kupknivar. Det visade sig, att en hel del
behövdes och kostade gjorde det, men vi skulle ju få honung och en ny
hobby!
Medlemmar i Rävlandaortens Biodlareförening blev vi innan vi skaffat
bin, det såg Gösta Jansson till. Han var ju då ordförande i vår förening.
Senare på våren fick vi besök av bitillsyningsmannen Elof Eliasson,
som då stod i begrepp att avgå, samt Uno Carlsson, hans efterträdare. Det
fanns inte mycket bin att besiktiga, men väl en fin och nybetsad
vandringskupa i vår källare. Dock fick vi hjälp med att se ut platsen för
den framtida uppställningen av kupan. (Inte så lätt på en kuperad
skogstomt.)
Vi var nu i väntans tider! Så hände det, den 7 juni 1980 fick vi
tillökning - en hel svärm. Det var Hugo Claesson, vår "bifadder", som
försåg oss med invånare till kupan. "Byt drottning så fort som möjligt",
rådde han oss. Det gjorde vi redan den 16:de samma månad - med hjälp
av Hugo förstås. Vi hade haft turen att vinna en drottning på ett bimöte,
så vi for till Mats Persson i Skene och bytte ut vårt vinstbevis mot en
präktig blåmärkt drottning. Henne behöll vi i fem år och hon var
produktiv hela tiden.

Den 7 september skattade vi 9,5 kg honung, som vi sedan fick slunga
hos vår snälla "bifadder".
Nästa år gjorde vi en avläggare och ympade in en visecell, som Hugo
levererade i en tändsticksask. Den hösten vintrade vi in två samhällen.
Det här gick ju som på räls!
Så blev det ännu en bikurs på hösten -81 och nu hade vi fått litet
praktisk erfarenhet att bygga på. - Nästa sommar en ny avläggare och
invintring av tre samhällen.
Nu är det alltså 20 år sedan vi började som biodlare och för att göra
en sammanfattning, så har det inte alltid varit så idylliskt, som det kan
låta. Ibland har vi frågat oss, om det är värt allt arbete, särskilt de år, då
honungsskörden varit ringa. Men när våren kommer och bina börjar
vakna till liv, så är det alltid lika spännande och man hoppas ju alltid på
en fin vår och gynnsam sommar för växtlighet och bin. Sedan blir ju
verkligheten ibland en annan.
De perfekta somrarna måste ha infallit på
80-talet att döma av årsrapporterna. De bästa
honungsskördarna för oss var: -83 (105 kg),
-86 (95 kg), -88 (98 kg), och -89 (210 kg).
Samtliga år på tre samhällen.

Vi minns lyckokänslan, när vi den 1 juli gjorde en inspektion och
fann mängder av både täckt och öppet yngel.

90-talet däremot har varit dåligt. Faktorer
som troligtvis har påverkat är, att ängarna
runtom buskat igen på grund av att de ej
brukats som tidigare och rådjursexplosionen,
som gjort att t.ex. blåbärsris och mjölkört
betats av innan de fått blomma. Vi har sått
Honungsfacelia, men det kan ju inte uppväga
bortfallet av den vilda floran.

Favoritplatsen den sommaren och många följande var i gräset vid
sidan om kupan - så fascinerande att betrakta bina, när de landade på
flustret med sina pollenlaster och försöka lista ut vilka blommor de besökt
och så denna ljuvliga honungsdoft stilla sommarkvällar!

Men vi biodlare är ju optimister, eller hur?
Nästa säsong får vi den där toppenskörden vi
alla väntat på och rådjuren har ju faktiskt
minskat i antal!
Kerstin och Arne Lind
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Förtroendevalda 1999
Styrelse:
Ordf.
Vice ordf.
Kassör
Sekr.
Ledamot
Suppl.

Gert Claesson, Bollebygd
Christer Berntsson, Rävlanda
Monica Selling, Bollebygd
Arnold Andreasson, Bollebygd
Helena Hurden, Rävlanda
Jerry Börjesson, Töllsjö
Leif Olausson, Rävlanda
Ombud till länsförbundets årsmöte:
Håkan Olsson, Töllsjö,
Arne Lind, Hällingsjö,
Kerstin Rådfors -Lind, Hällingsjö.
Ersättare:
Lars-Inge Johansson, Töllsjö,
Gerhard Holgersson, Töllsjö,
Uno Carlsson, Rävlanda.

Statistik för 1999
Antal medlemmar
Antal lämnade rapporter:
Invintrade samhällen:

58
50
115
112
Vinterförluster:
17
Svärmar:
10
Vandring:
0
Honungsskörd:
1 357
Socker-åtgång:
1 182
Bifor-åtgång:
482
Biraser (övervintrade samh.):
0
63
3
22
24
Honungsskörd:
13,85

033-285547
0301-40116
033-284802
033-284962
0301-44443
033-242352
0301-40120

Revisorer:
Gustav Gustavsson, Rävlanda
Arne Lind, Hällingsjö
Suppleant:
Uno Carlsson, Rävlanda
Honungsbedömningskommitté:
Sammank.
Christer Berntsson, Rävlanda
Sylve Gunverth, Viskafors
Leif Olausson, Rävlanda
Valberedning:
Sammank.

Gustav Gustavsson, Rävlanda
Gerhard Holgersson, Töllsjö
Sigge Bodén, Bollebygd

Bitillsyningsmän:
Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling:
Uno Carlsson, Rävlanda
Sätila och Hyssna Församling:
Åke Ferm, Sätila

st (+ 5 lokala medlemmar)
st
föregående höst
denna höst
samhällen
st
samhällen
kg
kg
kg
Nordiska
Gula (italienska)
Crainer
Buckfast
Annan ras/blandras
kg per övervintrat samhälle.

0301-44187
0301-32144
0301-44040
0301-40116
033-253155
0301-40120
0301-44187
033-286208
033-285036

0301-44040
0301-42326

Leif Olausson bygger lätta skattlådor med glasfiberväv utvändigt för att hålla vikten nere. Mats Persson,
Skene, inspekterar denna halvfärdiga låda.
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Levande Ymp
För ett par år sedan var vi några personer som besökte Alingsås ortens biodlarförening på en av deras tisdagsträffar i föreningsbigården.
Då höll dom på med att experimentera med ymning av nyslungad
honung för att skynda på kristalliseringsprocessen. Vi fick med oss
information om hur detta går till och processen presenteras här nedan.
Antagligen är det många faktorer som påverkar utfallet, men det kan
vara värt ett försök eftersom det ofta tar hemskt lång tid innan man får
igång en naturlig kristallisering. Har Du erfarenheter eller synpunkter
kring detta ämne så tar vi gärna upp ämnet på våra möten.
1.

Beräkna mängd levande ymp. Den skall vara 2-3 % av den slungade
flytande honung som skall ympas.

2.

Levande ymp skall bestå av 10% finkristalliserad honung och 90%
nyslungad eller smält honung.

3.

Kyl den nyslungade -smälta honungen till 10 grader.

4.

Rör ihop ympsatsen snabbt och mycket kraftigt.

5.

Förvara ympen i kylskåp under tillverkningen vid cirka 10 grader.

6.

Efter 12 timmar röres ympen igen, snabbt-kraftigt.
Snabbkristalliserande honung röres oftare.

7.

Upprepa ovanstående tills ympen stelnar mellan rörningarna.

8.

Efter cirka 2 dygn är ympen klar.

9.

Tillsättning av ymp.
Ympen, 10-gradig, röres ut snabbt i MINST 20-gradig honung.

Här är en tabell där man kan skriva in datum och tid när man gör de
olika momenten då man tillverkar en sats ymp. Detta recept ger 700 g
ymp som räcker till att ympa cirka 25 kg honung.
Innehåll
630 g flytande
honung
70 g finkristalli serad honung

Datum

Klockslag

Moment
Kylning till 10 grader
Tillblandning
Rörning 1
Rörning 2
Rörning 3
Rörning 4
Rörning 5
Rörning 6

Källa: Tore Fagersson,
Alingsåstraktens Biodlareförening.

10. Låt honungen stå en stund (upp till några timmar före tappning) så
att luftblåsor går upp. Skumma vid behov.
11. Tappa honungen på burkar och kyl till ca 14 grader. Viktigt med
temperatursänkning.
Färdig-överbliven ympsats är verksam i högst 6 dagar. Den kan nu även
användas som underlag till ny LEVANDE YMP.
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Verksamhetsberättelse 1999
Verksamhetsberättelse för perioden 1998-10-01 - 1999-09-30.
Styrelsen har bestått av: Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

I maj hade vi planerat in en studieresa till OGT men denna aktivitet
blev inställd på grund av för dåligt intresse.

Gert Claesson
Christer Berntsson
Monica Selling
Arnold Andreasson
Helena Hurden
Jerry Börjesson
Leif Olausson

Vårbiträff den 23 maj. På grund av ett misstag i Bibladet så var
platserna för höstbiträff och vårbiträff omkastade. Kontaktmännen
anlitades för att informera om detta, och resultatet blev en välbesökt träff
med 18 deltagare hemma hos Bengt Olausson i Sundshult.

Vädret under året har varit bra med både höga temperaturer och
mycket nederbörd vilket resulterat i frodig grönska. Detta till trots har det
inte producerats några stora mängder honung, och det beror på att det är
många faktorer som påverkar honungsutfallet. Detta år var det i första
hand en kall och regnig vår som gjorde att bina inte var i tillräcklig
numerär för att ta hand om årets drag på hallon -blommorna.
1998 års årsmöte genomfördes på Bollegården i Bollebygd och det var
30 personer närvarande.
Antalet medlemmar i lokalföreningen som är registrerade hos SBR är
59 stycken. 3 av dessa är familjemedlemmar och 2 är vilande. Dessutom
har vi 7 lokala medlemmar.
Styrelsen har haft två möte under verksamhetsåret där årets
aktiviteter samt årsmötet planerades. Vi har haft 5 sammankomster i
lokalföreningen samt skickat representanter till länsförbundets årsmöte.
Förutom vår sedvanliga närvaro på hembygds dagen i Bollebygd och
Biodlingens dag på Gammelgården i Rävlanda så har vi också presenterat
föreningen och verksamheten på biblioteket i Töllsjö. Christer Berntsson
är suppleant i länsförbundets styrelse.
Föreningsbigården består fortfarande endast av en uppstaplingskupa
och aktiviteten kring bigården har varit låg. Samhället är invintrat men
har inte givit något honungsutbyte.
Vårmötet var en sammanslagning av vårt ordinarie vårmöte och ett
länsför bundsmöte. Detta skedde den 13 april på Bollegården i Bollebygd.
Lennart Holm höll ett intressant föredrag om erfarenheter från sina
många år som storbiodlare.
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Bollebygds hembygdsdag den 21 augusti. Någon egenproducerad
honung till försäljning lyckades vi inte få fram, men detta löstes genom
inköp av honung från Värmland. Trots det höga priset på 40 kr för 500 g
sålde det bra.
Till höstmötet den 25 augusti var ordföranden i Alingsåstraktens
biodlarförening Curt Augustsson inbjuden för att tala om “Binas näringsbehov”. Det var en mycket givande afton där vi halkade in på många
angränsande områden och fick ta del av Curts gedigna kunnande.
Biodlingens dag i Rävlanda den 28 augusti. Även här såldes det
Värmländsk honung samt en del honung från trakten. Efter några år med
dåliga skördar så har priset gått upp och det är inget problem att sälja en
700 grams-burk med honung för 50 kr.
Höstbiträff den 5 september. Även här var det bra uppslutning tack
vare felet i programmet. Leif Olausson fick sina bin skattade och träffen
avslutades med långbord på altanen.
Sjukdomskommittén låter meddela att någon bisjukdom ej
rapporterats inom lokalföreningen. Sjukdomskonsulenten Preben
Kristiansen har haft en kurs som heter “Godkänd biodlare”. 5 medlemmar
från för eningen har gått kursen och dessa har nu befogenheter att bland
annat
flytta
egna
bikupor
utanför
sockengränsen
utan
bitillsyningsmannens godkännande varje gång.
Styrelsen lämnar härmed verksamhetsberättelsen för 1999 till
handlingarna, tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och
önskar ett Gott Nytt Bi -år.
Bollebygd i November 1999
Arnold Andreasson, sekreterare.
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Årsmötesprotokoll 1999
Protokoll fört vid Rävlandaortens biodlareförenings årsmöte den 14 november 1999.
Mötet hölls i Ordenshuset i Töllsjö.
Det var 22 personer närvarande.
§1
Mötet öppnades och föreningens ordföranden Gert Claesson hälsade alla
välkomna till 1999 års årsmöte.
§2
Dagordningen godkändes.
§3
Kallelsen godkändes.
§4
Till att leda dagens förhandlingar valdes sittande ordföranden Gert
Claesson, och till mötets sekreterare valdes undertecknad.
Till justeringsmän valdes Lars-Inge Johansson och Gerhard Holgersson.
§5
Undertecknad läste upp föregående årsmötes protokoll.
§ 6a
50 av 59 honungsrapporter har lämnats in. I år blev det mer honung än
förbrukat socker (om man inte räknar med det Bifor som använts) och
resultatet blev 13,85 kg honung per övervintrat samhälle.
Fullständig statistik kommer att presenteras i 2000 års biblad.
§ 6b
Styrelsens verksamhetsberättelse för 1999 lästes upp av Monica Selling.
Denna ska kompletteras med information om Christer Berntssons
uppdrag i länsförbundets styrelse.
§ 6c
Monica Selling redogjorde för föreningens finanser. Vi har en ekonomi
som är i balans och de likvida medlen har ökat med 500 kronor. Den
ekonomiska omslutningen var 14 911 kronor.
§ 6d
Gustav Gustavsson redogjorde för revisorernas berättelser. De har
granskat och godkänt kassaboken.
§ 6e
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.
§7
Årsavgi ften för år 2001 fastställdes till 25 kr, och för lokalföreningsmedlemmar 30 kr. Summorna kvarstår från tidigare år.
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§ 8a
Information från SBR:
- SBR uppmanar till ett nationellt rådslag om biodlingens framtid.
Bland annat ska Mats Persson i Marks bf delta i möten kring
detta. Vi diskuterad kring detta och följande ideer ska framföras till
Mats Persson via Christer Berntsson:
- Vi skulle vara hälpta av ett presentationsmaterial som går att
använda då man presenterar biodlingen i skolan.
- Kurser med inriktning på till exempel honungshantering som
komplement till de traditionella kurserna i bihantering.
- Samarrangemang med LRF där vi är medlemmar via SBR.
§ 8b
Information från länsförbundet:
- Årsprogrammet för 2000 är klart och Christer Berntsson redogjorde
för innehållet.
§ 8c
Information från lokalföreningen:
- I föreningsbigården finns en bikupa som är invintrad, men det blev
inget honungsutbyte.
- Gert Claesson har försökt ordna plats för våra biredskap i den
nyinredda bakstugan, men det har inte gått att få plats där.
- Per Andersson har tagit hand om en del överblivet SVEA -material
från Einar Grönesjös bigård som kan användas i föreningsbigården.
- Vi bör diskutera om Hedebergspark är en lämplig plats för vår
föreningsbigård i framtiden.
§ 9a
Följande förslag för 1999 års program framlades:
- Vårbiträff hos Per Andersson.
- Sommarmöte i juni eller juli hos Harry Gunverth.
- Sten Barton ställer gärna upp ifall det passar tidsmässigt.
- Vi ska göra ett nytt försök med en studieresa till OGT. Denna gång
ska det föregås av ett aktivt kontakttagande.
§ 10
Till styrelseledamöter valdes:
Ordf.
Gert Claesson
omval, 1 år
Vice ordf.
Christer Berntsson
omval, 2 år
Ledamot
Helena Hurdén
omval, 2 år
Suppl.
Jerry Börjesson
omval, 2 år
§ 11
Till revisor valdes: Gustav Gustavsson omval, 2 år
§ 12
Som ombud till länsförbundets möten 1998 valdes:
Håkan Olsson, Arne Lind och Kerstin Rådfors -Lind samt suppleanter
Lars-Inge Johansson, Gerhard Holgersson och Uno Carlsson.
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§ 13
Till honungsbedömningskommité valdes:
Christer Berntsson, Leif Olausson och Sylve Gunvert, samtliga omval.
§ 14
Till korresponderande medlem valdes Christer Berntsson.
§ 15
Val av kontaktmän och tillika sjukdomskommité:
Rävlandaområdet:
Uno Carlsson
omval
Hindåsområdet:
Bengt Olausson
omval
Töllsjöområdet:
Lars-Inge Johansson
omval
Sätilaområdet:
Leif Olausson
omval
Hällingsjöområdet 1:
Erik Andersson
omval
Hällingsjöområdet 2:
Bo Berglund
omval
Bollebygdsområdet 1: Gert Claesson
omval
Bollebygdsområdet 2: Sigge Bodén
omval
§ 16
Till valberedningen valdes Sigge Bodén, nyval 3 år.
§ 17
Vaxrens ska vara inlämnat senast den 20 november kl 12.00 till
Johansson & Gunverth VVS eller till Uno Carlsson. Uno Carlsson och
Harry Gunverth ansvarar för att transport blir av.
Ersättning för transporten höjs till 600 kronor .
§ 18
Övriga frågor:
Vi har fått en hälsning från föreninges medlem i Hofors, Göran
Hellgren.
Det är ofta problem med betalning i samband med vaxtransporter.
Från och med nu ska OGT skicka räkning till Monica Selling. Bivax
som ej betalts före den 1 mars får säljas av föreningen.
Bengt Olausson berättade att Birger Liljegren har skänkt en klocka i
form av en bikupa till föreningen. Vi tackar för denna gåva och
kommer att utnyttja denna i samband med hembygdsdagarna och
andra aktiviteter.
§ 19
Förhandlingarna avslutades och ordföranden tackade deltagarna för visat
intresse.
Bollebygd i December 1999.
Arnold Andreasson, sekreterare.
Justeras:
Lars-Inge Johansson
Gerhard Holgersson

Gynna våra sponsorer:

Omslaget
Helena Hurdén och dottern Amanda demonstreras Bi-produkter och delar ut
smakprov på traktens honung vid Gammelgården i Rävlanda den 28 augusti
1999.
Foto: Leif Olausson

PS. Originalet till detta protokoll återfinns i föreningens protokollbok.
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