
Protokoll fört vid årsmöte i Långmors slakthusförening,  

Långmor, söndagen den 18 augusti 2013. 
 

Närvarande 28 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 2012 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 Anders Wigren och Göran Brundin. 

 

7. Kassörens rapport. 

Kassören Berndt Andersson föredrog kassarapport för räkenskapsåret 2012-2013. 

Ingående kapital till nästkommande räkenskapsår redovisades till 3616 kr vilket är en 

liten ökning jämfört med föregående period. Kassören föreslog att vi ska betala 

köttbaljan (400 kr) under någon av jaktdagarna Måndag – Söndag  

 

8. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna 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 två år valdes Anders Wigren (nyval). 

 

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 Larsson. (omval). 

 

17. Slakteriet, åtgärder. 

Delar av vägg, golv och vindskiva på jaktstugan behöver åtgärdas. Snickarkunniga 

medlemmar påmindes igen om detta. Per-Inge J och Pelle S tog åt sig att åtgärda 

problemet tillsammans med plåtslagare Brundin 

 

18. Övriga frågor. 

De 3 nya medlemmarna skall betala in sig med 1500 kr/pers för den nya älgtracken 

samt 2400 kr/pers i slakthuset delat på 3 år om de vill. De skall även köpa med sig en 

varsin köttbalja. 

 

19. Mötets avslutning. 

Mötet avslutades i god sämja med kaffe och dopp 

 

 

 

 

 

       Norrala, 18 augusti 2013. 

 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Mötets ordförande    Mötets sekreterare 

Gunnar Gustavsson   Tommy Svedin 

      

    

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………….. 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Anders Wigren   Göran Brundin  

   


