Protokoll fört vid årsmöte med Gopshus Byalag den 10 Mars 2013
Närvarande:
Margareta Ljuden- Kvarnström
Nils Eriksson
John Eriksson
Solveig Östberg
Lasse Back
Siv Engström
Inga Mjöberg
Anne-Marie Plahn
Lars Degerman
Elis Eriksson
Sven-Erik Andersson
Chris Jörgenfelt
Michael Larsson
Lena Runer

1.Margareta hälsar alla välkomna
2.Dagordningen utdelas till samtliga och godkännes. Bil 1
3.Margareta väljs till ordförande för årsmötet
4.Solveig väljs till mötessekreterare och Siv Engström o Anne-Marie Plahn väljs till
justeringsmän för dagens protokoll.
5.Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med Ja
6.Verksamhetsberättelsen för 2012 uppläses av Margareta Bil 2
7.Margareta går igenom kassarapporten. Bil 3
Kassarapport Gopshus Byalag:
Med vandringsleder menas skyltar runt Linnéstigen
Medlemsavg. är bl.a till Dalarnas Skidförbund och Svenska Skidförbundet.
Startavg. är till Wasastafetten och Stafettvasan.
Kassarapport Minnesfond:
Ingående behållning är 1/3 av pengarna som fanns i den gemensamma minnesfonden.
Gopshus tilldelades 1/3 o Oxberg 2/3.
8 Revisionsberättelsen är skriven o godkänd av
Gunnar Ädling och Michael Larsson.
9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.
10.Val av funktionärer:
a.Margareta Ljuden har 1 år kvar som ordförande
b.Solveig Östberg omval ytterligare 2 år som sekreterare
c.Nils Eriksson omval ytterligare 2 år som kassör
d Lars Degerman har 1 år kvar som ledamot
d.Lasse Back har 1 år kvar som ledamot
e.Lena Ädling har 1 år kvar som suppleant
f.Michael Larsson och Gunnar Ädling omval 1 år som revisorer
g.Sven-Erik Andersson omval ytterligare 2 år som valberedare

11.Frågan om vi ska ta ut några medlemsavgifter besvaras med Nej.
12.Bemyndigande att teckna föreningens firma är Margareta Ljuden och Nils Eriksson
tillsammans eller var för sig.
Det är upp till styrelsen att bestämma när båda bör underteckna.
13 För att stimulera Gopshusbor o medlemmar i Gopshus Byalag till fysisk aktivitet kvarstår
ersättningen för all form av fysisk aktivitet såsom gymkort, spåravg,
årskort i slalombacken m.m.men sänks till 500/pers/år from 1 jan 2013 – 31/12 2013
För att erhålla ersättning skall kvitto eller annat bevis för erlagd betalning uppvisas.
Detta gäller för alla som är permanent boende i Gopshus och deras barn.
Även personer som representerat Gopshus Byalag i Wasastafetten eller Stafettvasan
under minst 5 år skall anses vara medlem i Gopshus Byalag.

14.Nils Eriksson och Lasse Back väljs om som byalagsrepresentanter för Elljusspåret.
Elljusspåret mellan Oxberg –Gopshus är till belåtenhet sen Oxberg IF anställde
Jan Larsson på halvtid att utföra spårningen.
15. Skotersladden:
Fungerar bra.
Fortsatt ansvar för den har Gunnar Ädling
16.Julgran:
Lasse Back får fortsatt förtroende att utse en julgran till kommande jul.
Robert Kvarnström ansvarar för att den kommer på plats och likaså att den kommer
bort efteråt.
Michael Larsson inhandlar nya lampor vb.
Vid ev. fel på belysningen ska Robert kontaktas.
17. Valborgsmässofirande 2013:
Solveig inhandlar Rislampor istället för fyrverkeri
Lasse Back tänder kasen o anmäler till Räddningstjänsten
Back up för Lasse är Michael Larsson.
Robert kvarnström o Olle Larsson är eldvakter.

18.Wasastafetten: 24 aug
Samtliga från förra året får fortsatt förtroende även för detta år.
Margareta Ljuden – huvudansvarig
Gunnar Ädling – trafiken
Nils Eriksson – banan
Ingemar Lundkvist – speaker och data
19.Gopshus hemsida:
Pia Larsson tar över ansvaret för hemsidan efter Per Ljudén
Kostnad för hemsidan blir 99:-/mån.
Hon vill få in olika förslag o även foton över byn som kan sättas in på hemsidan.
@gmail.

20. Gopshus Minnesfond:
Vid gåva till Gopshus minnesfond beslutas att lägsta avgift är 100:Av de pengar som kom in i samband med Ulla Plahn-Vestlings bortgång,beslutas att 15 000 kr.
lämnas till Gopshus Bygdegårdsförening eftersom bygdegården varit betydelsefull för Ulla.
Minnesfondens kassarapport ska ingå i revisionsberättelsen from.nästa år. Bil.4
21.Båtbryggan:
Är helt klar.
Avgift som tidigare bestämt: 250/Båt/år
En Båtplats /permanent boende familj i Gopshus i första hand.
Intresse anmälan om Båtplats görs till Michael Larsson
22. Mora Byaråd:
Lasse Back informerar.
Lågan klämtar…inga nyheter.

23. Övriga Frågor:
Röjningen inne i byn fortgår.
Städdag av kvistar o Ris kommer att annonseras på anslagstavlorna.
Det åligger alla privatpersoner att vidmakthålla röjningen av busk o sly.
Olle Larsson har tagit på sig att göra en karta över Finnsangard(gamla byn)
Han tillåts att hyra GPS instrument för jobbet.
Dokumentationsgruppen meddelar att Boken av Stig Östberg om” Garder i Gofsojs ” nu är
upptryckta i 150 st.exemplar. Priset för boken är ännu inte bestämt.

23.Avslutning
Ordförande avslutade mötet
Gopshus 10 mars
Vid protokollet:
Solveig Östberg,sekr.

Justeras:

…………………………………………..
Siv Engström

…………………………………………….
Anne-Marie Plahn

