
Protokoll fört vid årsmöte i Långmors slakthusförening,  

Långmor, söndagen den 16 augusti 2020. 
 
Närvarande ca 20  personer. 

 
1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av ordförande Tom Asén 

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen. 

Mötet godkände föreslagen dagordning. 

 

3. Föredragande av föregående årsmötesprotokoll. 

Årsmötesprotokollet från 2019 upplästes av sekreteraren. 

 

4. Val av mötesordförande. 

Till mötets ordförande valdes Tom Asén. 

 

5. Val av sekreterare. 

Till mötets sekreterare valdes Tommy Svedin. 

 

6. Val av justerare tillika rösträknare. 

Till att justera mötets protokoll valdes Staffan Brundin och Anders Fernlund. 

 

7. Kassörens rapport. 

Kassören Johnny föredrog kassarapport för räkenskapsåret 2019. Plus i kassan på ca 

3000 kr 

  

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 (omval). 

 

11. Val av en sekreterare för två år. (tur att avgå Tommy S) 

Till sekreterare för en tid på två år valdes Tommy Svedin (omval) 

 

12.  Val av två suppleanter för en tid av ett år. (tur att avgå P-I J och Mattias B) 

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

Berglund (omval). 

 

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

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

 



14. Val av valberedning. 

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

 

15. Slakteriet, åtgärder. 

Ta ned några träd i anslutning till slakteriet, Pelle S pratar med Göran Larsson om det. 

Ordna med en cement ring på parkeringen att elda i. 

Köpa in en till köttkvarn till slakteriet 

 

16. Köttbaljor, styckningsavgift, övriga utgifter. 

Köttbaljan 300 kr, styckare Ola Lindgren med bror + 3 st frivilliga. I fjol tog de 600 

kr/älg. Samt att det skulle bli en frivillig städpatrull på efterstäd 

 

17. Covid- 19  

Jägare 70+ slipper flå och vara upp i älgarna om de vill, det skall bygga på frivillighet 

om de vill eller inte.  

18.  Övriga frågor 

 

19. Mötets avslutning. 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrala, 16 augusti 2020. 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Mötets ordförande    Mötets sekreterare 

Tom Asén                         Tommy Svedin 

      

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Staffan Brundin   Anders Fernlund 

 


