
GETTJAAIT,S WO

Tid: 2017-08-06 kl. 17.00
Plats: Gyda, Gettjärn
Antal delt: 23 st.

Protokoll
Årsmöte slaktbodförening
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Föreningens ordftirande Tomas Fingal hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
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Till ordförande ftir mötet valdes Tomas Fingal.
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Till sekreterare ftir mötet valdes Leif Danielsson.
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Att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll valdes Bo Gunnarsson och Mats

Gunnarsson.
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Dagordningen godkändes.

Ärr-tiro ansågs behörigt utlyst, men bör förbättras till kommande år.
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Finns ingen röstländ eller medlemsregister för föreningen, alla som betalat
inträdesavgift i slaktboden anses som medlemmar.
Målsättningen är dock att under kommande år fastställa ett medlemsregister som

grundar sig på de som deltagit i älgiakten och betalt in inträdesavgiften.
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Beslöts att ha samma inträdesavgift 600 kr.
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I kassan finns för tillfiillet 15941 kr.
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Någon revisionsberättelse har ej gjorts. Verksamhetsberättelsen lästes upp och
godkändes.
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Styrelsen fick i uppdrag atI hitta ny plats för att gräva ner slaktavfall.
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Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året.
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Planerade investeringar under kommande är är bla.
Telfer (inköpt), Pulka, krokar, engangskläder mm
Bo Gunnarsson fixar ev. snitselband.
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Till ordförande for 2017-2018 omvaldes Tomas Fingal.

Till kassör omvaldes Rolf Gatback, han är dessutom materialansvarig.
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Till övriga styrelseledamöter omvaldes Leif Nilsson, Äke Jonsson och Hans Källsmyr.
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Till suppleanter nyvaldes 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 (nyval) och

Andreas Jonsson (omval).
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Under året har slaktboden lånats ut vid något tillftille, det ersattes med älgskinn vilket
mötet ansåg vara ok.

Arne Larsson hjälper till med vatten om han har möjlighet. styrelsen ersätter honom på

lämpligt vis.

Mötet förklarades för avslutat.
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Vid protokollet:

Tomas Fingal Ordf.


