Till andelsägare i Gopshus Bygdegårdsförening
Ombildning av föreningen

1. Bakgrund
Gopshus Bygdegårdsförening har blivit avregistrerad på grund av inaktivitet efter att en rapport på
något sätt kommit på avvägar. Detta upptäcktes när föreningen skulle få ett beviljat bidrag till
renovering av bygdegården utbetalt och det visade sig att föreningen formellt inte existerade.
Detta gör att vi måste bilda en ny förening och flytta över hela verksamheten från den gamla till den
nya föreningen. Syftet med detta är inte att förändra något i hur Bygdegårdsföreningen sköts och
fungerar, utan endast att se till att föreningen är korrekt registrerad och godkänd av myndigheterna.
För att formellt avsluta den gamla föreningen behöver vi enligt stadgarna hålla ett årsmöte och
ytterligare ett möte där andelsägarna beslutar att upplösa föreningen. I samband med detta ska vi
också ha ett möte för att bilda den nya föreningen.
Styrelsen har arbetat fram ett förslag på hur detta ska kunna göras på bästa sätt. Bland annat måste
vi tänka på att inte öka risken för spridning av Coronavirus. Smittspridningen ökar på många håll i
landet och även om vi för närvarande inte har några förstärkta lokala anvisningar angående möten
och sammankomster för Dalarna så bör vi självklart vara försiktiga och inte ha flera och större möten
än absolut nödvändigt.
2. Styrelsens förslag
a. Upplösning av den gamla föreningen
Förslag: Den gamla ekonomiska föreningen upplöses genom ett beslut på årsmötet för
2020 som hålls lördagen den 5 december 2020 samt ett extra möte som genomförs cirka
en månad senare.
b. Hantering av andelar i den gamla föreningen
Förslag: Andelsägarna får välja mellan att få andelsvärdet 25 kronor per andel utbetalt
eller att skänka beloppet till den nybildade föreningen. Valet görs på en blankett som alla
andelsägare får. Om andelsägare inte kan anträffas ligger andelsvärdet kvar i den nya
föreningen som en skuld till andelsägarna under tio år varefter det överförs till
föreningen.
c. Bildande av ny förening
Förslag: En ideell förening med namnet Gopshus Bygdegård bildas. Alla tillgångar och
skulder överförs från den gamla föreningen till den nya och verksamheten bedrivs sedan
på precis samma sätt som tidigare. Tillgångarna är banktillgodohavanden och
fastigheterna (Bygdegården och Lizziestugan).
Förslag till stadgar för den nya föreningen finns på Gopshus hemsida under Gopshus
Bygdegård. Vänd dig till Lars Degerman, 070-524 80 13, om du vill ha stadgarna på
papper.
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3. Mötesform
Förslag: Med tanke på Coronapandemin bör större möten undvikas. Förslaget är därför att
deltagarantalet på de möten som behöver genomföras hålls så lågt som möjligt. För att kunna
hålla rekommenderade avstånd bör inte flera än högst 10 personer vara närvarande i
Bygdegården. Detta innebär att förhandsanmälan blir nödvändig och att alla inte kan få
möjlighet att delta personligen. Meddela Lars Degerman, 070-524 80 13 om du önskar närvara
vid mötet.
För att trots detta ge andelsägarna tillfälle att delta i beslutsfattandet ges en beskrivning av
bakgrund och förslag till beslut (detta dokument med bilagor) till de andelsägare som kan nås
med informationen. Andelsägarna har sedan möjlighet att ställa frågor och uttrycka sin mening
om förslagen till någon av styrelsemedlemmarna nedan:
Markus Martinsson, tfn 070-241 75 39, e-post markus.martinsson@icloud.com
Linnéa Back, tfn 076-773 22 66, e-post linnea.back.lb@gmail.com
Dessa personer svarar för att frågor besvaras och att synpunkter redovisas på mötet.
Andelsägare uppmanas avge sin röst angående upplösning av den ekonomiska föreningen
Gopshus Bygdegårdsförening genom att välja alternativ på en röstsedel där man också kan
välja hur man vill göra med sina andelar vid en upplösning av föreningen. Ifylld och
undertecknad röstsedel/andelsönskemål lämnas till Markus Martinsson (enklast i hans
postlåda vid Sågvägen).
Vi hoppas att vi på detta sätt ska kunna lösa alla formaliteter så att vi kan fortsätta att driva
Gopshus Bygdegård på samma sätt som tidigare.
Gopshus i november 2020
Styrelsen för Gopshus Bygdegårdsförening

Bilagor:
• Dagordning för Årsmöte 2020
• Valberedningens förslag till val av styrelse
• Förslag till stadgar för den nya föreningen
• Dagordning för möte angående bildande av ny förening
• Röstsedel/andelsönskemål
Förslag till stadgar för den nya föreningen finns tillgängliga på Gopshus hemsida. Vänd dig till Lars
Degerman, 070-524 80 13, om du vill ha stadgarna på papper.
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