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Frostkåge	  Älgjägarförening	  
Närvarande:	  Daniel	  Fahlgren,	  Anders	  Svanborg,	  Matti	  Stenlund	  och	  Stellan	  Holmström.	  	  Sandra	  
Lundqvist	  frånvarande.	  

	  

§1	   Mötets	  öppnande	  
	   Anders	  Svanborg	  förklarar	  mötet	  öppnat.	  

§2	   Val	  av	  ordförande	  för	  mötet	  
	   Till	  ordförande	  valdes	  Anders	  Svanborg.	  

§3	   Val	  av	  sekreterare	  för	  mötet	  
	   Till	  sekreterare	  för	  mötet	  valdes	  Daniel	  Fahlgren.	  

§4	   Val	  av	  två	  personer	  att	  tillika	  med	  ordförande	  justera.	  
	   Till	  justerare	  valdes	  Stellan	  Holmström	  och	  Matti	  Stenlund.	  

§5	   Godkännande	  av	  dagordning	  
	   Dagordningen	  godkändes.	  

§6	   Årlig	  avgift	  för	  älgjägare	  (medl.	  Frostkåge	  älgjägarförening)	  
Anders	  visade	  en	  kalkyl	  för	  de	  löpande	  kostnaderna	  kring	  slaktboden	  (ex	  amortering,	  
ränta,	  försäkring	  etc)	  som	  vi	  får	  ha	  som	  ett	  arbetsdokument.	  Förslaget	  från	  styrelsen	  
till	  årsmötet	  blir	  att	  den	  årliga	  avgiften	  2015	  per	  älgjägare	  (medlemmar	  i	  Frostkåge	  
älgjägarförening)	  blir	  1500	  SEK.	  

§7	   Tillkommande	  jägare	  i	  jaktlaget	  
Vid	  de	  fall	  jägare	  tillkommer	  som	  inte	  enligt	  §11	  i	  Frostkåge	  älgjägarförenings	  stadgar	  
fullgjort	  minst	  50	  arbetstimmar	  eller	  motsvarande	  föreslår	  styrelsen	  årsmötet	  två	  
alternativ:	  
a)	  utöver	  årlig	  avgift	  tillkommer	  en	  avgift	  på	  1000	  SEK	  per	  år	  under	  7	  år.	  Efter	  7	  år	  
räknas	  denne	  jägare	  som	  fullvärdig	  medlem	  i	  föreningen	  och	  delägare	  i	  slaktboden.	  

b)	  utöver	  årlig	  avgift	  tillkommer	  en	  engångsavgift	  på	  7000	  SEK.	  Jägaren	  blir	  delägare	  i	  
slaktboden	  och	  medlem	  i	  Frostkåge	  älgjägarförening.	  
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§8	   Kylrum	  
Kylrummet	  ska	  säljas.	  Matti	  ansvarar	  för	  foton	  och	  specifikationer	  och	  Micke	  Fahlgren	  
tillfrågas	  ifall	  han	  kan	  vara	  kontaktperson	  för	  presumtiva	  köpare.	  

§9	   Årsmötet	  
Sker	  efter	  älgbönen	  9	  augusti	  i	  Baklängan.	  Anders	  ansvarar	  för	  att	  mötet	  blir	  utlyst	  i	  
Norran	  och	  på	  frostkage.se.	  

§10	   Övriga	  frågor	  
	   Inga	  övriga	  frågor	  togs	  upp.	  

§11	   Mötet	  avslutades	  
	   Anders	  tackade	  för	  visat	  intresse	  och	  avslutade	  mötet.	  

	  

	   	  


