
Protokoll fört vid årsmöte i Långmors slakthusförening,  

Långmor, söndagen den 18 augusti 2019. 
 

Närvarande 25 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 2018 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 Fernlund och Per Sjölin. 

 

7. Kassörens rapport. 

Kassören Jonny Andersson föredrog kassarapport för räkenskapsåret 2017-2018. 

Ingående kapital till nästkommande räkenskapsår redovisades till + 8000 kr. Kassören 

föreslog att vi ska betala köttbaljan 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 Tom Asén (nyval). 

 

11. Val av kassör för två år. 

Till kassör för en tid av ett år valdes Jonny Andersson (nyval). 

 

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

Till ledamöter för en tid av två år valdes Anders Jonsson och Ove Wahlman (omval på 

båda). 

 

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 på båda). 

 



 

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

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

 

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

Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Ante Persson (omval). 

 

16. Val av valberedning. 

Till valberedare valdes Ronny Svensson (nyval) och Lars- Göran Dehlin (omval). 

  

17. Slakteriet, åtgärder. 

Det vita på jaktstugan och slakteri behöver målas. Det togs också upp att köpas in 

oljeelement till jaktstugan i stället för de el element som finns nu. Det finns inte 

tillräckligt med vatten i brunnen, så det blir samma lösning som i fjol med en extern 

tank utanför slakteriet. Årets städdag på Långmor blir 5/10 kl: 08.00. 

 

18. Priset att hämta ut köttbaljorna blev 300 kr som i fjol, stycknings avgiften ligger på ca 

600 kr/älg. Det bestämdes att höja avgiften från 50 kr till 75kr/dag om man inte är med 

på jakten den dagen.  

 

19. Övriga frågor. 

 Det bestämdes att man kunde betala köttbaljorna med swish till kassören om man har 

den funktionen 

 

20. Mötets avslutning. 

Mötet avslutades i god sämja med kaffe och dopp 

 

 

 

 

 

       Norrala, 18 augusti 2019. 

 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Mötets ordförande    Mötets sekreterare 

Gunnar Gustavsson   Tommy Svedin 

      

    

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………….. 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Anders Fernlund   Per Sjölin  

  


