Årsmöte Gopshus Byalag torsdag 12 mars 2020
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare och två personer att justera protokollet
6. Redovisning av styrelsens årsberättelse för år 2019
7. Redovisning av kassarapporten för 2019
8. Redovisning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för verksamhetsåret
10. Val till styrelsen (Valberedningen redovisar förslag till val)
Kvarstår (ett år kvar): Solveig Östberg (sekr) och Nils Eriksson (kassör).
Avgående: Margareta Ljudén Kvarnström, Lars Degerman, Lasse Back och Markus
Martinsson.
11. Val av revisorer
Avgående: Michael Larsson och Gunnar Ädling.
12. Val av Valberedning
Avgående: Ola Mjöberg
Kvarstår (ett år kvar): Tommy Eriksson.
13. Medlemsavgift för det kommande året
Styrelsens förslag är att inga medlemsavgifter tas ut under det kommande året.
14. Bemyndigande att teckna föreningens firma
Firman tecknas av ordförande och kassör enskilt eller i förening.
15. Inlämnade motioner
Inga motioner har inkommit.
16. Aktiviteter under det kommande året
Traditionella aktiviteter: Valborgsmässofirande, Julgranen, Underhåll av stigar & leder
Förslag till nya aktiviteter: Eftermiddagsfika i Bygdegården, Sittgympa, Bokbytarhylla,
Klädbytardag, Helikoptertur över Gopshus
17. Vasastafetten 22 augusti 2020
Fråga om deltagande som funktionärer vid Vasastafetten/Ultravasan 2020.
18. Gopshus Hemsida
Kontaktpersoner är Lars Degerman och Iréne Degerman Sundwall.
19. Båtplatsen
Styrelsens förslag är att avgiften även för säsongen 2020 är 100 kronor per plats.
Kontaktperson: Michael Larsson. Skriftligt hyresavtal ska tecknas för varje båtplats.
20. Övriga frågor
- Mora Stadsnät, fiberanslutning
- Grannsamverkan mot brott
21. Mötets avslutande

- Åldersfördelning för boende i Gopshus
- Slyröjning vid byns vägar

Årsmöte Gopshus Byalag torsdag 12 mars 2020
Bilaga 1: Styrelsens årsberättelse för år 2019
1. Styrelsen har under året bestått av följande personer:




Lars Degerman, ordförande
Solveig Östberg, sekreterare
Nils Eriksson, kassör





Lasse Back, ledamot
Margareta Ljudén Kvarnström, ledamot
Markus Martinsson, suppleant

2. Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året.
3. Aktiviteter i byn under året


Valborgsmässofirande
Även detta år firades Valborgsmässoafton på Gopshusgården med eldkorgar, vårsånger
och efterföljande samvaro med deltagande av bybor och besökande. Tack till Mona-Lisa
och Ingemar Lundqvist för trevligt arrangemang.



Stigar & leder
Upprustning av stigar och motionsleder har fortsatt med Lasse Back som sammankallande
och frivilliga insatser från bland andra Lena, Gunnar och Johan Ädling, Olle Larsson, Nils
Eriksson och Ingemar Lundqvist. Framför allt har man arbetat med röjning, utmärkning
och spångning. Finsanrundan och Åsmyrrundan är nu i stort sett färdigställda.



Gopshus Minnesfond
Minnesfonden har under året förmedlat ett antal hälsningar för att hedra bortgångna
personers minne. Iréne Degerman Sundwall har tagit över som kontaktperson efter Åsa
Bergman.



Vasastafetten och Ultravasan
Vasastafettens växlingskontroll i Gopshus sköttes av frivilliga bybor och andra med
anknytning till byn. Cirka 35 personer deltog i arbetet med Margareta Ljudén Kvarnström
som ansvarig. Arbetet bestod bland annat i uppsättning, handhavande och nedmontering
av växlingsstationen, speakerfunktion under tävlingen, hantering av bilparkering, snitsling
av sträckan Lövbergsvägen - Hökberg samt uppsättning och bemanning av tre
vätskekontroller.
Gopshus Byalag deltog i Vasastafetten för tjugonionde året i rad och har därmed deltagit
samtliga år som stafetten har genomförts. Drivande bakom detta har Lasse Back varit.



Julgran
Robert Kvarnström ansvarade för traditionsenlig julgran vid Bygdegården.



Eftermiddagsfika i Bygdegården
Lena Ädling tog initiativ till eftermiddagsfika för samvaro och utbyte av aktivitetsidéer.
Denna aktivitet föreslås fortsätta månatligen även kommande år.



Båtplatsen
Ett antal båtplatser har varit uthyrda under året.



Gopshus hemsida
Hemsidan har hållits uppdaterad under året. Ytterligare förslag och material till hemsidan
välkomnas.

Ett hjärtligt tack till bybor, fritidsboende och alla andra som på olika sätt bidrar till trivseln i byn!
Gopshus Byalag
Styrelsen

