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Protokoll fört vid extra årsmöte för Härnösands Älg & Kronskötselområde 

 

Plats: Häggdångers Bygdegård  

Tid:    2021-08-24 Klockan 21.10 
 
 
 

 

1. Stämman öppnades av Sten-Orvar Westerlund, Stämman beslutar att presidiet för 
denna extra stämma skall vara detsamma som under ordinarie stämman, kallelse till 
denna extra stämma har skickats ut tillsammans med kallelse för ordinarie 
årsstämma. 
 

2. Röstlängden fastställdes till 48 röstberättigade. 
 

3. Per-Arne Olsson föredrog det förslag av stadgeförändring som lagts och som tidigare 
antagits på ordinarie föreningsstämma 2021-08-24 
Stämman beslutar fastställa detta förslag i enlighet med tidigare beslut. 
 
 
 
 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 
Ordf. Sten-Orvar Westerlund  Sekr. Per-Arne Olsson 
 
 
 
………………………………………………………  ………………………………………………………. 
Just. Kurt Eriksson   Just. Jan Bylund  
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årsstämma. 
 


2. Röstlängden fastställdes till 48 röstberättigade. 
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