
Protokoll fört vid möte med styrelse och iaktledare Malungs östra WO 2020-03-16

L. Mötet öppnades atLim Dan Danielsson.

2. Närvarolista upprättades. (se bilaga 1)

3. Förslagen dagordning antogs. (se bilaga 2)

4. Lim Dan Danielsson valdes till ordförande för mötet.

5. Daniel Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

6. Per Gunnar Bengtsson valdes till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

7. De beslutades att Östras årsstämman skall genomföras 2020-06-01 kl 19:00 i

Vallmogårdens lokaler, Styrelsen träffas en timme före mötet.

Jonny Eriksson fixar annons i Malungsbladet och smörgåstårtor till årsstämman.

Per Gunnar Bengtsson fixar årskrönikan.

Daniel Eriksson fixar stämmohandlingarna.

Detogs upp att man skall klargöra på årsstämman ivilken prioritetsordning jakträtter

som förvärvats av Malung Östra ska se ut.

8. Styrelsen beslutade att föreslå Jörgen Larsson som ny kassör för Malungs Östra.

Beslutet skall tas på Östras årsstämman.

9. Genomgång av älgjaktens slutresultat.

Lyån 7 t1ur,5 kor och 13 kalvar.

Kvilselen 5 tjur, 3 kor och 6 kalvar.

Gravberget 5 tjur 4 kor och 10 kalvar.

Stupberget 4 tjur, 2 kor och 8 kalvar.

Äidberget 3 tjur, 3 ko och 7 kalvar.

Malungs NÖ-ÄSO kom upp trllg3o/o av avskjutningsplanen.2 år kvar på plan.

Malungs NV-ÄSO kom upp tll98% av avskjutningsplanen.
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10. Övriga frågor.

De informerades att 3 takstolar till utbyggnaden av skjutkuren är klara.

Samuel Tors får ansvaret att planera arbetet att montera dessa. u
Per Gunnar Bengtsson informerade om status för Östras bank saldo (se bilaga t1, ,id.r"
informerade han om arvoden och kostnadsersättningarför 2079/20 (se bilaga 3).

Jonny Eriksson kallar till nästa styrelsemöte någon gång i mitten av Maj.

E
Lim Dan Danielsson/ordförande.

11. Mötet avslutades

Vallerås dag som ovan
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Daniel Eriksson/sekreterare

J usteras

Just,eras.
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Q.*
Per Gunnar Bengtsson



Närvarolista för styrelse och iaktledarmöte 2020-03-16
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Dagord n ing styrelsemöte 2020-03-16

1: Mötets öppnande

2: Närvarolista

3: Godkännande av dagordning.

4: Val av ordförande för mötet.

5: Val av sekreterare för mötet.

6: Val av justerare av protokollet.

7: Fastställande av datum för årsstämman.

!. 
8: Kassör!

9: Genomgång av älgjaktens slutresultat.

10: Övriga frågor.

11: mötets avslutande.
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Stårt - Liinsförsåikringar Sida 1 av 2

Mahmgs Östra Ial(vårdsområdesföre

n!
Välkommen till Länsförsäkringars Mina sidor. Eftersom du är ny här hos oss vill vi gärna visa dig runt för att din

upplevelse ska bli så bra som möjligt. Om du inte har tid just nu kan du komma åt guiden senare under Kontakta oss

d'
[,

Välkomme

1t10

Konton

Namn

Rörelsekonto Företag

Placeringskonto

Totalt

Kontonummer

9024 85 553 69

9020.19.798.55

Kvar att utnyttja kr Saldo kr

206 663 206 663

32328 32328

238 991

Konton

https : //secure246. lansforsakringar. se/nim/ 2020-03-t6


