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PROTOKOLL 
2013 O8 09 

Tid: Fredagen den 9augusti 2013 kl 20.00 
Plats: Mora Folkhögskola 
Narvarande: Enligt narvarolista (Bilaga 1) 
9 1. Slaktföreningens ordförande förklarade slaktmötet öppnat. 

5 2. Släktmötet beslutade att utse Per Aronsson till ordförande for dagens slaktmöte, 
Folke Hansjons till sekreterare samt Mats Hermansson och Jens Hallbus till 
justeringsman. 

$3. Släktmötet beslutade att kallelse till slaktmötet skett i enlighet med stadgarna. 

$4. Slaktmötet beslutade att dagens slaktmöte skall följa dagordning enligt 
nreningens stadgar. 

95- Föreningen ordförande Folke Hansjons lämnade en muntlig redogörelse för 
föreningens verksamhet sedan föregaende slaktmöte och nämnde bl a Bertil 
Skeris omfattande arbete med föreningens hemsida med slaktfilen samt 
förberedelserna för detta års slaktmöte. 

5 10. 

g I I .  

Föreningens kassör, tillika sittande mötesordförande Per Aronsson presenterade 
resultat- och balansräkningar för 2009,20 10,20 1 1 och 20 12 ( bilaga 2 och 3) 
kompletterad av Tryggve Gestrin med avseende p3 finska släktgrenens 
räkenskaper. 

Föredrog Erik Klinge revisionsberättelse undertecknad av Karin Sward, bl a 
tidigare föreningens kassör, som ersatt föreningens revisor och suppleant, vilka 
förhindrats att verkställa revisionen p g a sjukdom resp dödsfall (Bilaga 4) 

Mötet beslutade att fastställa nämnda resultat- och balansrakningar samt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet for den tid revisionen omfattat. 

Mötet beslutade att uppdra At styrelsen att faststalla medlemsavgifter samt 
uppratta verksamhetsplaner och budget f6r kommande verksamhetsperiod. 

Till föreningens ordförande omvaldes Folke Hansjons. 

P3 förslag av styrelsen (= valberedning) beslutade mötet att styrelsen skall best3 
av sex ledamöter och tre suppleanter. 

Mötet beslutade att till ordinarie ledamöter utse Jutta Aminoff, Tryggve Gestrin, 
Matias Uusikylä, Karin Swärd, Bertil Skeri och Per Aronsson samt till 
suppleanter Svea Katrin, Margareta Nordin och Benedict Gestrin. (Bilaga 5) 

s 13. Mötet beslutade att utse Ola Hermansson och Mats Hermansson till 
revisorer 

9 14 ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Dag,som ovan: 

- Per Aronsson Folke   an sj& h a t s  Hermansc 
Ordförande s e k r e t e r a d  Justerings man 


