
Protokoll fört vid årsmöte i Långmors slakthusförening,  

Långmor, söndagen den 23 augusti 2009. 
 
Närvarande ca 20 personer. 

 
1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av ordförande Gunnar Gustavsson. 

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen. 

Mötet godkände föreslagen dagordning. 

 

3. Föredragande av föregående årsmötesprotokoll. 

Årsmötesprotokollet från 2008 upplästes av ordföranden. 

 

4. Val av mötesordförande. 

Till mötets ordförande valdes Gunnar Gustavsson. 

 

5. Val av sekreterare. 

Till mötets sekreterare valdes Tommy Svedin 

6. Val av justerare tillika rösträknare. 

Till att justera mötets protokoll valdes Anders Svensson och Ove Wahlman 

 

7. Kassörens rapport. 

Kassören Berndt Andersson föredrog kassarapport för räkenskapsåret 2007-2008. Det 

är ebb i kassan. Ingående kapital till nästkommande räkenskapsår redovisades till 

15,50 kr. Berndt (Kassören) har betalat in sista elräkningen från Fortum med egna 

pengar. Elkostnaden uppgår till över 6000 kr/år för föreningen. Kassören justerar den 

inbetalda räkningen själv med jaktföreningens kassa. Berndt girerar själv över eget 

Internetbank för att få bort faktureringsavgiften på 40 kr/st. Detta beviljades av av 

medlemmarna. Kassören föreslog även en ökning av priset för utlösen av köttbaljan, 

som sedan mötesdeltagarna röstade fram till att vi skall avvakta med prissättningen 

med till jakten börjar.  

  

 

8. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna Rune och Anders har granskat och godkänt föreningens räkenskaper och 

funnit dem bokförda och verifierade utan anmärkning. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

10. Val av ordförande för ett år. 

Till ordförande för en tid av ett år valdes Gunnar Gustavsson (omval). 

 

11. Val av kassör för två år. 

Till kassör för en tid av ett år valdes Berndt Andersson (omval). 

 

 



12. Val av två ledamöter att väljas på två år. 

Till ledamöter för en tid av två år valdes Arne Lindberg och Ove Larsson (omval). 

 

13. Val av två suppleanter för en tid av ett år. 

Till suppleanter för en tid av ett år valdes Per-Inge Johansson och Mattias 

Berglund (omval). 

 

14. Val av en revisor för en tid av två år. 

Till revisor för en tid av två år valdes Anders Fernlund (omval). 

 

15. Val av revisorsuppleant för en tid av ett år. 

Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Per Andersson (omval). 

 

16. Val av valberedning. 

Till valberedare valdes Anders Jonsson och Ove Wahlman. (omval). 

 

17. Slakteriet, åtgärder. 

Delar av vägg på jaktstugan behöver åtgärdas innan älgjakten. Lars Lindberg och 

Yngve S och andra snickarkunniga medlemmar ordnar detta. Det beslutades att inköpa 

handskar, slipstål, knivar, skärbräda och plastrullar till slakteriet. 

 

18. Övriga frågor. 

 

- Förfrågan från Östansjö jaktlag 

Förfrågan har ställts av Östansjö jaktlag om att få hyra slakteriet veckan innan vår 

älgjakt börjar. Mötet beslöt att ställa sig välvillig till att hyra ut slakteriet till en 

kostnad av 500kr. 

- De medlemmar som är med på slakt/styckardagen, beslutades det på mötet att de får 

sin köttbalja kostnadsfritt. 

- Önskan om att vi är tydligare på radion att tala om på vilket pass vi sitter. 

- Vägskyltar om att älgjakt pågår tas fram (hundkarlarna fixar detta). 

 

19. Mötets avslutning. 

Mötet avslutades. 

 

 

 

Norrala, 23 augusti 2009. 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

Mötets ordförande       Mötets sekreterare 

Gunnar Gustavsson      Tommy Svedin  

     

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 

Protokolljusterare      Protokolljusterare 

Ove Wahlman                  Anders Svensson 


