
 

 
 

 

Årsmötes protokoll 2016-03-09 

 

 
§ 1. Mötets öppnande. 

 Mötet öppnades av gillets ordförande Britta Lindgren 

 

§ 2.  Fastställande av dagordningen. 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3. Val av mötesordförande. 

 Till mötesordförande utsågs Bo Renström. 

 

§ 4.  Val av mötessekreterare. 

 Till mötessekreterare utsågs Anette Asplund. 

 

§ 5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

årsmötets protokoll. 

 Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes, Johan Axelsson och Håkan Johansson. 

 

§ 6.  Upprättande av röstlängd. 

 Beslutades att röstlängd upprättas om behov föreligger. 

 

§ 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

 Fastslogs att mötet utlysts på hemsidan samt utskick i god tid varefter mötet besvarade 

frågan med ja. 

 

§ 8. Gillets verksamhetsberättelse 2015. 

 Gillets verksamhetsberättelse föredroga av gillets ordförande Britta och lades med 

godkännande till handlingarna. 

 

§ 9. Kassarapport. 

 Kassabehållningen var vid årets slut 21 309,22. Kassarapporten visade att året gått med 

en vinst på 10 550,39. 

 

§ 10. Revisionsberättelse. 

 Revisionsberättelsen föredrogs och lades därmed med godkännande till handlingarna. 

 

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelse och kassör 2015. 

 Mötet beviljade styrelse och kassör ansvarsfrihet för år 2015. 

 

§ 12. Verksamhetsplanering 2016 
 Gillets verksamhetsplan föredrogs av gillets ordförande Britta. 

 



§ 13. Val av gillesordförande 

 Till gillesordförande för 1 år omvaldes Britta Lindgren. 

 

§ 14. Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare/kontaktpersoner. 

 Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Håkan Johansson och Anette 

Asplund. 

 Till styrelseersättare/kontaktpersoner för 1 år omvaldes Gunnar Wallström, 

Ivan Olsson, Johan Axelsson, Lage Furberg och Folke Markström. 

 

§ 15. Val av ordinarie revisorer samt ersättare 

 Till ordinarie revisorer valdes Bo Renström och Gunter Richtman. 

 Till ersättare valdes Lauri Karinkanta.  

 

§ 16. Val av valberedning 

 Till valberedningen valdes Jonas Grenholm (sammankallande), P-O Hillergren och Rolf 

Selstedt. 

 

§ 17. Inkomna motioner/förslag. 

 Inga motioner/förslag har kommit in. 

 

§ 18.  Medlemsavgift 2017 

 Beslutades om 100: - 

 

§ 19. Stadgar 

 Förslag till gillets stadgar lästes/visades. Mötesdeltagarna tyckte förslaget var bra, ett 

par saker som ska tilläggas. 

 

§ 20. Övrigt 

 Gilleskampen – styrelsen fick i uppgift att göra upplägget för kampen. 

 Stövarjakt – förslag: lägga in kontaktpersoner på hemsidan som kan kontaktas 

vid intresse att följa med på jakt. Johan Brännström ungdomsledare Bureå talar 

om att det finns ungdomar som är intresserade att följa på jakt. 

 Hemsidan – skicka in bidrag! Så sidan hålls ”levande” 

 Julfest – förslag på att ta en kuvert avgift, styrelsen får besluta detta. 

 Sporrar på valpar – önskemål om att det görs en skrivelse om detta. Ett uppdrag 

för styrelsen att gå vidare med. 

 

 

 

 

Boliden 2016-03-10 

 

 

 

 

 

 

  Bo Renström                    Håkan Johansson               Johan Axelsson                            Anette Asplund      

Mötesordförande  Justerare                   Justerare                                        Sekreterare 

 

 


