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GETTJARN^S'WO

Tid: 2016-08-06 kl. 17.00
Flats: Gyda, Gettjärn
Antal delt: 17 st.
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. 9 I kassan finns for tilltället ca 21000 kr.

Frotokoll
Årsmöte slaktbodförening
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I Föreningens ordtorande Tomas Fingal hälsar välkomna och ftirklarar årsmötet öppnat.
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2 Till ordforande ftjr mötet valdes Tomas Fingal.
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3 Till sekreterare för mötet valdes Leif Danielsson.
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4 Att jämte mötets ordftlrande justera dagens protokoll valdes Olle Eriksson och Karl-
Olof Olsson.
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5 Dagordningen godkändes.

6 Aräå,å, ansågs behörigt utlyst, men bör ftjrbättras till kommande år.

7 Finns ingen röstiänd eller medlemsregister f<ir foreningen, alla som betalat
inträdesavgift i slaktboden anses som medlemmar.
Målsättningen är clock att under kommande år fastställa ett medlemsregister som
grundar sig på de som deltagit i älgjakten och betalt in inträdesavgiften.
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8 Beslöts att höja inträdesavgiften från 500 till 600 kr.

\ ., qr 'r; * t*. . i*i ':, i s j' lgl e\'

10 Någon revisionsberättelse har ej gjorts" Verksamhetsberättelsen lästes upp och
godkändes"

11 Åke Jonsson lovade oss att lägga slaktavfall på hans mark vid Kiättermyren, om någon
grävrnaskin passerar platsen iir det bra om vi kan fa avfailet nedgrävt på

slaktbodföreningens bekostnad.
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12 Styrelsen fick ansvarsfrihet ftir det gångna året.
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13 Planerade investeringar under kommande år är bla.
Telfer, for nedtagning av älgar
Krokar, filr hängningav Yz kroppar
Engångsforkl äden, handskar, Blad (tigersåg), Rödfärg, ev. j ordfelsbrytare
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Till ordforande fclr 2015-2016 omvaldes Tomas Fingal.
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Till kassör nyvaldes Rolf Gatback.
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Till övriga styrelseledamöter ornvaldes Leif Nilsson, Åke Jonsson och F{ans Källsmyr.
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Mötet beslutade att de inte betrövs nägra suppleanter.
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Till revisol'er ornvaldes Kenneth Reinhoidsson och Leif Andersson.

'Iill valbereclning omvaldes Sven Dahlgren (sammank), Rolf Gatback och Andreas
.]onsson.
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Föreningens ilrmatecknare är kassör Rolf Gatback och ordfcjrande Tomas Fingal var for
sig.

Till materialansvarig utsågs Rolf Gatback.

Styrelsen ansvarar för vattenfrågan.
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Mötet frh'klarades ft)r avslutat"

Justeras:

Olle Eriksson
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