Protokoll fört vid årsmöte med Gopshus Byalag den 12 Mars 2020
Närvarande:
Margareta Ljudén Kvarnström
Nils Eriksson
Siv Ljudén Engström
Jan-Olov Mjöberg
John Eriksson
Gun Eriksson
Irene Degerman Sundwall
Lars Degerman
Sven-Erik Andersson
Chris Jörgenfelt
Tommy Eriksson
Markus Martinsson
Lena Ädling
Gunnar Ädling
Ingrid Andersson
Lotta Jonsson
Leif Jonsson
Solveig Östberg

1. Lars hälsar alla välkomna
2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med Ja.
Mötet har utlysts på Anslagstavlorna i byn och på hemsidan för drygt 2 veckor sen.
3. Godkännande av dagordningen besvaras med ja.
4 Lars väljs till mötets ordförande.
5 Solveig väljs till mötessekreterare och Leif Jonsson och Ola Mjöberg väljs till
justeringsmän för dagens protokoll.
6. Verksamhetsberättelsen för 2019 uppläses av Lars. Bilaga 1.
7. Nils går igenom kassarapporten. Bilaga 2.
Kostnader,övrigt Hemsidan bl.a
Wasastafetten, Tröjor bl.a
Fritidsverksamhet bl.a leder
Minnesfonden
Lokalhyra
Summa;
Behållning Minnesfond:
Behållning Gopshus Boken:
8 Revisionsberättelsen är undertecknad av
Gunnar Ädling och Michael Larsson
Presenterades o lades till handlingarna.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.

- 5 985
- 5 134
- 3 642
- 894
- 2 000
15 655
21 976
32 398

10.Val av styrelse:
Lars Degerman omval 2 år som ordförande
Solveig Östberg 1 år kvar som sekreterare
Nils Eriksson 1 år kvar som kassör
Margareta Ljudén Kvarnström omval 2 år som ledamot
Lasse Back omval 2 år som ledamot
Markus Martinsson omval 1 år som suppleant.
11.Val av revisorer:
Michael Larsson och Gunnar Ädling omval 1 år som revisorer
12.Val till valberedning:
Ola Mjöberg omval 2 år som valberedare
Tommy Eriksson 1 år kvar som valberedare
13. Frågan om vi ska ta ut några medlemsavgifter besvaras med Nej.
14. Bemyndigande att teckna föreningens firma är Lars Degerman och Nils Eriksson
tillsammans eller var för sig.
Det är upp till styrelsen att bestämma när båda bör underteckna.
15 Inlämnade motioner. Inga inkomna motioner.

16. Planerade aktiviteter under det kommande året:
Julgran:
Robert Kvarnström får fortsatt förtroende att utse en julgran till kommande jul.
Robert ansvarar också för att den kommer på plats och likaså att den kommer
bort efteråt.
Vid ev. fel på belysningen ska Robert kontaktas.

Valborgsmässofirande 2020:
Inställes pga. Corona pandemin o brandrisken !

Stigar och leder:
Upprustningen är nästan klar. Det saknas en del skyltar.
Vit snitsel visar Finnsan rundan
Gul snitsel visar Åsmyr rundan
En karta ska så småningom göras över dom olika lederna
I planerna finns att vi ska provvandra runt dom nya lederna.

Växtbytardag:
Förslag inkom att anordna en dag där vi får möjlighet att byta plantor o sticklingar med
varandra.
Klädbytardag:
Förslag inkom om en Second hand dag där vi får möjlighet att lämna in hela o rena kläder
för byte.

Helikopterflygning över Gopshus:
HeliAir Sweden är specialiserade på att flyga rundflyg med helikopter.
Flygtiden beräknas till 4-5 min o priset 300/pers.
Fotografering från luften är tillåteno helikoptern tar 6 passagerare.
Planeras genomföras v.28-31 (6 juli – 2 aug)
Anmälan vid intresse till Lars Degerman.

Kiosken i slalombacken:
Ingemar o Mona-Lisa har avsagt sig ansvaret för kiosken under Wasastafetten/ultravasan
Bygdegårdsföreningen ska tillfrågas om dom vill ta hand om den.

Eftermiddagsfika och sittgympa i Bygdegården:
Kommer att anordnas när pandemin är över.

Bokbytar hylla:
Har ordnats i gamla vävstugan
Går bra att låna böcker o även lämna dit egna.

17.Wasastafetten: 22 augusti 2020
Frågan om byns deltagande som funktionärer vid Vasastafetten/Ultravasan 2020
besvaras med ja.
Frågan kom upp om Tröjorna som köps in varje år till Gopshus stafett lag
Om det måste införskaffas nya varje år ?
Margareta Ljudén Kvarnström - huvudansvarig
Gunnar Ädling – trafiken
Nils Eriksson – banan
Erik Ljudén - Speaker

18. Gopshus hemsida:
Lars och Irene Degerman fortsätter att ansvara för hemsidan
Ge gärna förslag på innehåll
Lars.degerman@telia.com

19.Båtplatsen:
Avgiften kvarstår: 100 kr/båt/år
Båtbryggan har slitit sig o farit ut i sjön.
Måste bärgas av ngn som har båt.
Ett krav from i år är att det ska upprättas skriftliga avtal av dom som önskar båtplats.

