Protokoll fört vid årsmöte med Gopshus Byalag den 3 Maj 2016
Närvarande:
Margareta Ljuden- Kvarnström
Nils Eriksson
Linnea Back
Siv Ljudén-Engström
Robert Kvarnström
Inga Mjöberg
Ola Mjöberg
Ingrid Andersson
Irene Degerman
Lars Degerman
Sven-Erik Andersson
Markus Martinsson
Michael Larsson
Gunnar Ädling
Mona-Lisa Lundqvist
Ingemar Lundqvist
Solveig Östberg

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
Mona-Lisa o Ingemar Lundqvist väljs till Justeringsmän för dagens protokoll.
5 .Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med Ja
6. Verksamhetsberättelsen för 2015 uppläses av Margareta Bil 2
7. Nils går igenom kassarapporten. Bil 3
kostnader: nr.4130 = Röjning av vägar i byn
kostnader nr.4150 = bl.a vårfesten med bandet Westlife
Gåvor
nr.5310 = bidrag till Bygdegårdsföreningen för nytt staket

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 Ljudén avgår som ordförande, i stället väljs Lars Degerman på 2 år
b. Solveig Östberg har 1 år kvar som sekreterare
c. Nils Eriksson har 1 år kvar som kassör
d. Lars Degerman avgår som ledamot, i stället väljs Margareta Ljudén-kvarnström på 2år
e. Lasse Back omval på 2år som ledamot,
f. Lena Ädling avgår som suppleant, i stället väljs Markus Martinsson på 2år.
g. Michael Larsson och Gunnar Ädling omval 1 år som revisorer
h. Sven-Erik Andersson omval på 1år som valberedare

11. Frågan om vi ska ta ut några medlemsavgifter besvaras med Nej.
12. 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.
13 Inga inlämnade motioner!

14.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 vid behov.
Vid ev. fel på belysningen ska Robert kontaktas.
Julgranen har blivit flyttad till Bygdegården.

15. Valborgsmässofirande 2016:
Lasse Back tände kasen o anmälde till Räddningstjänsten
Robert Kvarnström o Olle Larsson var eldvakter.

16. Wasastafetten: 20 aug 2016
Margareta Ljuden - huvudansvarig.( önskar få ngn.till hjälp)
Gunnar Ädling – trafiken
Nils Eriksson – banan
?? – speaker och data (Pia ska tillfrågas )
Intäkter: 40 000 kr, kostnader: 4 978 kr.

17. Gopshus hemsida:
Pia Larsson har ansvaret tillsammans med Lars o Irene Degerman
Förslag på innehåll o foton till hemsidan lämnas till:
Pialarsson74@gmail.com
eller
lars.degerman@telia.com

18. Gopshus Minnesfond Bil 4
Intäkter: 3 400 saldo: 50 966

19. Båtbryggan:
Avgiften kvarstår: 100/Båt/år
Intresse anmälan om Båtplats görs till Michael Larsson
Soptunnan är nu borta så var o en får ta med sig soporna därifrån.
En städdag ska anordnas av båtkommittén
Båtkommittén ska göra mindre justeringar av bryggan som brutits sönder av isen.
Degermans har skänkt en trädgårdsgrupp till båthamnen.

20. Övriga Frågor:


Ingrid Andersson tar upp problem med vägtrummorna från Nissvägen och neråt.
Dom är tilltäppta av slam och grus.
Michael Larsson tog på sig att ta kontakt och har så haft nu med Per-Anders på
kommun och dom ska komma och spola igenom dom som en första åtgärd.



2000:- ska betalas av Byalaget till Bygdegårdsföreningen för hyra av Arkiv lokalen/år



Solveig berättar om den tänkta upprustningen av Finsangard (gamla byns boplats)
Se Bil.5.



Vi beslutar att köpa in en Defibrillator till byn.
Solveig får förtroendet att ordna detta och sen hålla i undervisning för en del
personer i byn.
Platsen som Deffen ska vara på kommer att bli någonstans i bygdegården
Pengar ska tas från minnesfonden



Ola Mjöberg tar upp att Bygdegården behöver målas om.
Han ska kolla upp vad det skulle kosta och efter det komma in med ev. begäran om
bidrag från byalaget.



Håkan har satt in en låsbar garderob i Arkivet i Bygdegården för pärmar m.m.

21. Avslutning
Ordförande avslutade mötet
Gopshus 4 maj 2016
Vid protokollet:
Solveig Östberg,sekr.

Justeras:
…………………………………………..
Ingemar Lundqvist

…………………………………………….
Mona-Lisa Lundqvist

