
Protokoll fört vid årsmöte i Långmors slakthusförening,  

Långmor, söndagen den 22 augusti 2010. 
 
Närvarande 23 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 2009 upplästes av sekreteraren. 

 

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 Arne Sundkvist och Anders Jonsson. 

 

7. Kassörens rapport. 

Kassören Berndt Andersson föredrog kassarapport för räkenskapsåret 2008-2009. 

Ingående kapital till nästkommande räkenskapsår redovisades till 300kr vilket är en 

ökning jämfört med föregående period. Berndt påpekade att föreningen inte får in 

tillräckligt med pengar för årets jakt (inga nya medlemsavgifter b.la.) Det finns 

möjlighet att omfördela pengar från norrala övres vvo kassa enligt kassören. Kassören 

föreslog en ökning med 50 kr till 350kr för utlösen av köttbalja som mötesdeltagarna 

därefter fastslog.( I samband med jaktens start 11/10 kom jaktlaget överens om att 

betala 400 kr för utlösen av köttbaljan) 

 

8. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna Anders F och Rune 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 två ledamöter för två år.  

Till ledamöter för en tid på två år valdes Janne Lindholm (omval) och Tommy Svedin 

(omval) 

 

 



12.  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). 

 

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

Till revisor för en tid av två år valdes Rune Ståleborg (omval). 

 

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

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

 

15. Val av valberedning. 

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

 

16. Slakteriet, åtgärder. 

Delar av vägg på jaktstugan behöver åtgärdas innan älgjakten. Lars L och Yngve S får 

nytt förtroende med hjälp av snickarkunniga medlemmar att ordna detta under hösten. 

 

17. Övriga frågor. 

Under året har det framkommit att det giltiga arrendet för klubbstugan och slakteriet 

inte har hittats. Ordföranden i slakthusföreningen har fört en dialog med ägaren till 

den berörda marken (Göran Larsson) om olika alternativ till en fortsättning att kunna 

nyttja byggnaderna. Förslag som framkom var att antingen köpa marken eller 

arrendera den på 49 år. Det senare alternativet är ett mycket billigare alternativ. 

Gällande arrendekontraktet så är det viktigt att det inregistreras av domsagan. Blir det 

ett arrendekontrakt skrivet  kommer slakthusföreningen (troligen ordföranden och  

sekreteraren) att skriva ett sådant med hjälp av Per-Inge J och hans son. 

 

18. Mötets avslutning. 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrala, 22 augusti 2010. 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Mötets ordförande    Mötets sekreterare 

Gunnar Gustavsson   Tommy Svedin 

      

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Arne Sundkvist   Anders Jonsson 

 


