Gopshus byalag, orgnr 884401-5910
På grund av pandemin hålls byalagets årsmöte i år med hjälp av denna röstsedel.
Du deltar och röstar genom att sätta kryss i JA- eller NEJ-kolumnen efter det förslag till beslut som
finns för varje mötespunkt och sedan underteckna och lämna in röstsedeln. Flera personer kan
använda samma röstsedel, observera att ”Motioner och förslag” finns på baksidan av blanketten.
Deltagande är frivilligt, men vi hoppas att många tar sig tid att rösta och lämna sina synpunkter!

Dagordning och röstsedel för Gopshus Byalags Årsmöte 2021
Mötespunkt
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av mötesdagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av protokollsjusterare och
rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år
2020
8. Kassarapport för år 2020
9. Revisorernas rapport
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna året
11. Val till styrelsen
a. Sekreterare (Solveig Östberg avgående)

Förslag till beslut

Jag/Vi röstar
JA

NEJ

Ja, mötet har utlysts enligt reglerna
Dagordningen godkänns
Lars Degerman
Solveig Östberg
Revisorerna
Verksamhetsberättelsen godkänns
Kassarapporten godkänns
Revisorernas rapport godkänns
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år
2020
Valberedningens förslag: Solveig

Östberg väljs på 2 år
b. Kassör (Nils Eriksson avgående)

Valberedningens förslag: Nils Eriksson

väljs på 2 år
c. Suppleant (Markus Martinsson
avgående)
12. Val av revisorer (Gunnar Ädling och
Michael Larsson avgående)
13. Val till valberedning (Tommy Eriksson
avgående)
14. Medlemsavgift för det kommande året
15. Bemyndigande att teckna föreningens
firma
16. Inlämnade motioner & förslag
17. Aktiviteter under det kommande året
18. Vasastafetten 2021

19. Båtplatsen

20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
Underskrift av mötesdeltagare

Valberedningens förslag: Markus

Martinsson väljs på 1 år
Valberedningens förslag: Gunnar Ädling
och Michael Larsson väljs på 2 år
Tommy Eriksson väljs på 2 år. Ola
Mjöberg kvarstår 1 år
Ingen medlemsavgift tas ut.
Ordföranden och kassören tecknar
firman enskilt eller i förening
Se baksidan!
Styrelsen får besluta om aktiviteter
beroende på gällande pandemiregler
Om Vasastafetten genomförs ska
Byalaget ansvara för växlingskontroll
med mera på vanligt sätt
Avgiften 100 kr kvarstår, gäller
perioden 15 maj – 30 september.
Skriftligt avtal ska tecknas.
Inga övriga frågor förekom

……………………………………………………………………………
Namnteckning

………………………………………………………………………
Namnförtydligande

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Namnteckning
Namnförtydligande
Lämnas i lådan märkt RÖSTSEDLAR vid Bygdegården) senast den 30 april 2021.
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Dagordning och röstsedel för Gopshus Byalags Årsmöte 2021
Mötespunkt
16. Inlämnade motioner och förslag
Vandringslederna
a. Vandringslederna behöver kompletteras med
några spänger. Kan byalaget bekosta det?
(Lena & Gunnar Ädling)
b. Det behövs också en orienteringstavla vid
slalombacken samt kanske några visare där
en led går av t. ex. en väg. (Lasse Back)

Förslag till beslut

c. Ger kommunen något bidrag till upprustning
av slogboden på berget (Linnéstigen)? Om
inte föreslår vi att byalaget bekostar det som
behöver åtgärdas. (Lena & Gunnar Ädling)

Förslag till beslut:
Kommunen har fått frågan om
bidrag men ännu inte lämnat
något besked. Styrelsen får ta
beslut när kommunen svarat.
Förslag till beslut:
Förslaget godkänns.

d. Efter Pers avverkning blev det fin utsikt
ovanför Hansback och vi föreslår att
byalaget, efter samråd med Per, fixar en
sittplats vid stigen. (Lena & Gunnar Ädling)

Jag/Vi röstar
JA

NEJ

Förslag till beslut:
Byalaget står för kostnaderna
efter godkänd prisuppgift.

Gamla Gopshus
e. "Finnsanngard". Det var i detta område som
en stor del av Gopshus By låg troligen under
1600- och delvis även på 1700-talet. Genom
Stig och Birgit Östbergs utmärkta arbete
blev detta område åter dokumenterat. Jag
anser att vi i byalaget har ett ansvar att
detta område bevaras för framtiden. Det
som behövs nu är att de objekt som finns i
området, byggnader med mera, märks upp
och beskrivs med skyltar. En
orienteringstavla över området behöver
också göras. (Lasse Back)

Förslag till beslut:
Det kommer att krävas ett arbete
varje år för att bevara platsen
och frågan är om Byalaget kan ta
på sig det ansvaret på lång sikt.
Man bör också klarlägga
markägarens planer och ansvar
för området innan beslut tas om
Byalagets insatser.
En bra orienteringstavla bör dock
sättas upp vid vändplanen i
närheten av gamla byn. Styrelsen
får utreda frågan vidare.

Enskilda avlopp
f. Mora kommun verkar vara på gång med
översyn av våra avlopp och vi undrar om det
finns något intresse av att samarbeta i byn
för att eventuellt få till någon gemensam
upphandling. (Lena & Gunnar Ädling)

Förslag till beslut:
Styrelsen får i uppdrag att utreda
frågan vidare och att undersöka
förutsättningar och intresse för
en gemensam upphandling av
material och entreprenad.

Skyltar på dalska
Förslag till beslut:
g. Skyltarna med dalska namn på platser i byn
Styrelsen får i uppdrag att se
håller på att bli i dåligt skick och skulle
över möjligheten till renovering
behöva åtgärdas. (Inga & Ola Mjöberg)
och ev. nytillverkning av skyltar.
Kommentarer: (Skriv gärna in dina synpunkter på förslagen ovan eller annat som rör Byalagets
verksamhet.)
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