PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Gopshus Bygdegårdsförening
2019-04-09
Närvarande:
John Eriksson
Gun Eriksson
Bengt Eriksson
Anne-Marie Eriksson
Margareta Ljudén Kvarnström
Sven-Erik Andersson
Mona-Lisa Lundkvist
Ingemar Lundkvist
Lena Ädling
Irene Degerman
Lars Degerman
Jens Nygren
Carina Gegerfelt
Mikael Eriksson
Nils Eriksson
Ingrid Andersson
Siv Ljudén Engström
Inga Mjöberg,
Markus Martinsson
1.

Markus Martinsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föredragningslistan godkändes.

3.

Röstlängden godkändes.

4.

Till ordförande för mötet valdes Markus Martinsson.

5.

Till protokollförare valdes Margareta Ljudén Kvarnström

6.

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lena Ädling och Ann-Marie Eriksson.

7.

Det konstaterades att mötet utlysts i behörig ordning.

8.

Årsberättelsen upplästes och godkändes.

9.

Ingen inkommen rapport från tillsatta kommittéer.

10. Balans och resultatrapporter upplästes.
11. Revisonsberättelsen upplästes.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.

13. På frågan om utdelning av andelar ska ske, besvarades den med nej.
14. Beslutades att styrelseledamöter ej skall ha något arvode.
15. Val av styrelseledamöter:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
2 år
Ledamöter:
omval 2 år
Suppleanter:

Markus Martinsson
Peter Sandlund
Linnea Back
Thony

kvarstår 1 år
nyval 2 år
omval

Gustavsson
Olle Larsson

kvarstår

Ingemar Lundkvist
Margareta Ljudén Kvarnström

1 år

omval 2 år
kvarstår 1 år

16.Val av revisorer:
Ann-Marie Eriksson

kvarstår

1 år
Gunnar Ädling
omval 2 år
Suppleanter till revisorer:
Iréne Degerman
omval 2 år
Nils Eriksson
kvarstår 1 år
17. Val av festkommitté:

Tommy Eriksson sammankallande
omval 2 år
Lena Ädling

kvarstår 1 år
Carina Gegerfelt
kvarstår 1 år
Anna-Karin Andersson
omval 2 år
18. Val av revisorer: Lasse Back

omval 2 år
Mikael Eriksson

nyval 2 år
19. Anvarsområden gällande skötsel och underhåll av bygdegården:
Gräsklippningoch trimning:
Snöskottning:

Martin Markusson, Tommy Eriksson, Johan Ädling

Lars Degerman erbjuder sig att att ta bort snön med en gångväg

fram till trappen, arkivet och förrådet och ser även till att det blir sandat.
Vad gäller snöskottning av den stora ytan på gårdsplan och parkering lämnas det
till styrelsen.
Inköp: Linnea Back
Tillsyn av fastigheten: Tommy Eriksson och Sven Erik Andersson
Uthyrning: Lars Degerman
I kalendern på hemsidan: Gopshus.se, under Gopshus idag,
för bygdegården. Vid bokning kontakta Lars Degerman.

kan man se bokningsläget

Fönsterputsning, ev städning och tvätt : Lena Ädling, Gun Eriksson
Kontakt med bybor:

Midsommar:

20.

kan ske via mail för att ge och få information
om pågående ärenden.

Ansvar för nedtagning/uppresning av majstången: John Eriksson.
Besiktning och ev målning av majstången ordnar styrelsen.
Fråga kommer upp om ansvar vid ev tillbud i samband med
majstångsresningen men inget svar kunde ges på mötet.
Beslutades om samma tid för majstångsresning som förra året,
midsommarafton klockan 17.00.

Priser och regler för uthyrning:
Idag är hyran för privata ändamål 300 kr.
Bygdegården har även under de senaste åren hyrts ut till näringsidkare för 100 kr
per kväll och 300 kr per dag för en lördag och söndag. Uthyrning har även skett dygnsvis
och då till ett pris av 1500 kr. Vid mötet framkom synpunkter på hyressättningen
och att den bör ses över, samt att uthyrning till näringsidkare bör vara högre
än när bygdegården hyrs ut för privat bruk.
Förslag fördes också fram att kontakta närliggande bygdegårdar som Selja och
Oxberg angående deras hyressättning.
Ordförande beslutade att ta tillbaka frågan om prissättning för uthyrning till
styrelsen som sedan lämnar förslag via mail för synpunkter innan beslut tas i styrelsen.

21. Fastigheten, investeringsbehov:
Målning av tre fasader samt målning av samtliga fönster inkl fönster i arkiv och förråd
beräknas kosta omkring 90 000-100 000 kronor om man anlitar en firma.
Under mötet föreslog från Lars Degerman att låna byggställningar och att vi själva
målar fasaderna och istället lägger pengarna på att byta fönster. Lars Degerman
undersöker kostnaden för ett ev fönsterbyte. Styrelsen undersöker vidare vilket
intresse det finns för att byborna själva utför målningsarbete.
Att söka fondmedel för restaurering är på gång av Thony Gustavsson och

Ann-Marie Eriksson kan var behjälplig.
Motion från Margareta L-K angående den höga ljudnivån i bygdegården vid
sammankoster och att då sätta upp ljuddämpande plattor i taket till en kostnad
av ca 8825 kr beviljades. Robert Kvarnström har åtagit sig att sätta upp plattorna.
22 Lizzie fastigheten:
En värdering har gjorts under året och marknadsvärdet är 325 000 kr.
Styrelsens anser att stugan skall finnas kvar i föreningen och hyras ut.
Mötet beslutades att hyran skall ligga kvar på 850 kr per månad.
23. Kiosker Oxberg
Föreningen har ansvarat för kioskförsäljning i Oxberg i samband med vasaloppet
under två dagar sommar 2018 och vinter 2019, vilket gett goda inkomster.
Mötet beslutade att kiosken vid Gopshusbacken i samband med Vasastafetten,
får Mona-Lisa och Ingemar Lundkvist fortsätta med, i egen regi, då det inte finns
tillräckligt med funktionärer att tillgå.
24. Övriga frågar:
Inga övriga frågor.
25. Mötet avslutades.

Gopshus

2019-04-12

Vid Protokollet:
Justeras:
--------------------------------------------------------------------Margareta Ljudén Kvarnström
Lena Ädling
Ordförande:
--------------------------------------------------------------------Markus Martinsson
Ann-Marie Eriksson

