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Protokoll
Årsmöte slaktbodförening
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I Föreningens ordförande Tomas Fingal hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
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2 Till ordf<jrande för mötet valdes Tomas Fingal.
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3 Till sekreterare för mötet valdes Leif Danielsson.
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4 Att.jämte mötets ordförande justera dagens protokoll valdes Peter Svahn och Mikael
Svahn.
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5 Dagordningen godkändes.
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6 Årsmötet ansågs behörigt utlyst.
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7 Bifogas.

Kx*tw"&<treu'avgätt"

8 Beslöts att behålla inträdesavgiften 600 kr.
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9 I kassan finns för tillftillet ca 19200 kr.
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10 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
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11 Tomas Fingal tar kontakt med Södra Viken ftr hjälp med nedgrävning av slaktavfall.
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12 Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
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13 Planerade investeringar under kommande år är bla.
Kabel med skyddshölje till vindskydd.
Ev. målning av plåttak.
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-Slaktaredag räknas som jaktdag och samtliga som är med vid denna dag, styckare och
de som gör andra uppgifter erhåller en etra dag vid köttdelning.

Halvdagar tas bort och räknas som hel dag, dä jägaren är med vid minst en hel såte.
Mindre tid än en såte så skalldenna jaktdag inte räknas som en "köttdag"
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Bestämdes att lunchätare betalar direkt till Per med "swich" i undantagsfall kontant och
då med'Jämna" pengar.
Beslöts också att fd. jägare är välkomna på en lunch som föreningen betalar.
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Vi hyr inte ut slaktboden i år, medlemmar har möjlighet att utnyttja slaktboden.
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Till ordförande för 2018-2019 omvaldes Tomas Fingal.
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Till övriga styrelseledamöter omvaldes Rolf Gatback, Leif Nilsson, Åke Jonsson och
Hans Källsmyr. Styrelsen utser själva ansvarsområden (kassör)
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Till styrelsesuppleanter valdes Peter Svahn och Per-Rune Eriksson.
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Till revisorer omvaldes Kenneth Reinholdsson och Leif Andersson.
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Till valberedning omvaldes Sven Dahlgren (sammank), Kristoffer Danielsson och
Andreas .Ionsson.

Inga frågor.
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Mötet förklarades för avslutat.

Justeras:

Peter Svahn
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