Protokoll fört vid årsmöte med Gopshus Byalag den 3 Maj 2017
Närvarande:
Margareta Ljuden Kvarnström
Nils Eriksson
Vivi-Anne Jansson
Lasse Back
Siv Ljudén/Engström
John Eriksson
Gun Eriksson
Inga Mjöberg
Carina Gegerfeldt
Ingrid Andersson
Irene Degerman
Lars Degerman
Sven-Erik Andersson
Markus Martinsson
Michael Larsson
Gunnar Ädling
Lena Ädling
Mona-Lisa Lundqvist
Ingemar Lundqvist
Åsa Bergman
Thony Gustafsson
Solveig Östberg

1. Lars hälsar alla välkomna
2 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med Ja
Mötet har utlysts på Anslagstavlorna i byn o på hemsidan för ca.4 v. sen
3. Godkännande av dagordningen besvaras med ja
4 Lars väljs till mötets ordförande
5 Solveig väljs till mötessekreterare och
Siv Ljudén/Engström o Ingemar Lundqvist väljs till Justeringsmän för dagens protokoll.
6. Verksamhetsberättelsen för 2016 uppläses av Lars Bil 2
7. Nils går igenom kassarapporten. Bil 3
kostnader: nr.3530 = medlemsavg till skidförbundet
kostnader nr.4010 = Gopshus hemsida
Kostnader nr.4140 = Wasastafetten
Kostnader nr.5310 = Hjärtstartaren
Kostnader nr.6010 = Lokalhyra till Bygdegårdsföreningen ( i år betalades 4 000 pga. att
hyran förra året glömdes betalas som annars är 2000/år)
8 Revisionsberättelsen är skriven o godkänd av
Gunnar Ädling och Michael Larsson.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkänns.

10.Val av funktionärer:
a.Lars Degerman har 1 år kvar som ordförande
b.Solveig Östberg omval 2 år som sekreterare
c.Nils Eriksson omval 2 år som kassör
d Margareta Ljudén-kvarnström har 1 år kvar som ledamot
d.Lasse Back har 1 år kvar som ledamot
e.Markus Martinsson har 1 år kvar som suppleant.
f. Michael Larsson och Gunnar Ädling omval 1 år som revisorer
g.Det blev styrelsens ansvar att tillsätta ny person för valberedning eftersom inget förslag
gavs under mötet.
11. Gopshus Minnesfond Bil 4
Intäkter: 8 420 saldo: 47 070
Åsa Bergman tar på sig att bli ny kontaktperson efter Lena Ädling som nu avgått.
12. Frågan om vi ska ta ut några medlemsavgifter besvaras med Nej.
13. 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.
14 4 inlämnade motioner:
Nr 1:sammankomst med nya invånare i Gopshus:
Lena Ädling vill att byn ordnar en fest för samtliga nyinflyttade så att dom
känner sig välkomna.
Det gavs också förslag på om vi skulle skänka dom en Bok om Gopshus.
Lars tog på sig att kolla med Viveca om det går att trycka upp några fler böcker av den
första boken som Stig gjorde.
En grupp utsågs till att ordna festen: Lena,Margareta,Ingemar,Mona-Lisa o Inga
Lena blev sammankallande
Förslag på datum blev 1 Juli
Nr 2: renovering av anslagstavlor:
Vivi-Anne vill att Postlådeställena rustas upp, framförallt anslagsdelen.
Lars o Håkan fick uppdraget
Nr 3: Distribution av årsmötesprotokoll:
Vivi-Anne ville att årsmötesprotokollet skulle läggas i brevlådorna, men så har det gjorts alla
år som jag varit sekreterare.
I år har vi begärt in uppgifter på alla som har en mailadress, så till dessa kommer protokollet
att skickas elektroniskt för att spara på naturen(papper) o övriga kommer
att få sina protokoll som vanligt i brevlådorna.
Nr 4: information om Fiske/Laxtrappor inom Fiskevården:
Nils o John berättar från mötet med Fiskevården
att 20% av 20 miljoner = 4 miljoner ska delas ut till samfällighetsföreningar utefter älvfåran
beroende på hur stor del varje samfällighet har haft som lagts under vatten.
Resterande får man sen ansöka om genom Länsstyrelsen.
Det är nu i det närmaste klart att det ska bli ngn.sorts laxtrappa vid Spjutmo,Väsa o
Blybergs dammarna.

15.Planerade aktiviteter under det kommande året:
Julgran:
Robert Kvarnström får fortsatt förtroende att utse en julgran till kommande jul.
Robert ansvarar också 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.
Julgranen har blivit flyttad till Bygdegården.
Valborgsmässofirande 2017:
25-30 personer kom
Lasse Back tände kasen o anmälde till Räddningstjänsten
Robert Kvarnström o Olle Larsson var eldvakter.
16. Wasastafetten: 19 aug 2017
Frågan om byns deltagande som funktionärer vid Wasastafetten/Ultravasan 2017
besvaras med ja
Margareta Ljuden - huvudansvarig
Gunnar Ädling – trafiken
Nils Eriksson – banan
Mats Åkesson– speaker och data (ska tillfrågas om han vill ställa upp även i år)
Intäkter: 40 000 kostnader: 7 943 (2016)
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
el.
Lars.degerman@telia.com
18. 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 båtkommitén
19. Övriga Frågor:




Ingrid Andersson tar upp problem med väg trummorna från Nissvägen o
neröver.
Dom är tilltäppta av slam o grus.
Michael Larsson tar på sig att ta kontakt med Jan Prandes på kommun och höra om
det går att göra något.
Att göra ngt åt diket är vanskligt för stenmuren på Östbergs sida.
2000:- ska betalas av Byalaget till Bygdegårdsföreningen för hyra av Arkiv lokalen/år



Lasse berättar om att Maria Lannerbro – Norell från Länsstyrelsen har
markerat 28 olika objekt på en karta som bör röjas fram i Finnsanngard.
Lasse tar på sig att kalla till röjning o ta kontakt med Skogsstyrelsen.



Lars Degerman informerade om Svenska Kennelklubbens Plock upp-kampanj
Där man uppmanar hundägare att ta upp bajs som hamnar på olämpliga ställen.
De som vill kan sätta en dekal på sin soptunna om man får lägga hundbajspåsar i den.
Dekaler finns hos Lars/Irene



Bygdegården är i behov av upprustning.
Antingen målning av fasaden eller en ny fasad, men det är ännu inte riktigt klart.
Dom återkommer när dom bestämt vad som behöver göras med en ansökan om
ekonomiskt bidrag från byalaget.



Mora stadsnät: ev. kommer Gopshus att bli aktuellt för att få fiber indraget
2018, grävning fram till närmaste vägg ingår i Kostnaden på 20 000:Dom som ännu inte anmält intresse bör göra detta snarast.



Lasse Back informerar om att arbetet med gångstigarna pågår.
Dom som prioriteras först är Barbrorundan som blir ca. 4 km + Runt Gopshusberget ca.
5 km.



Ingemar har fått låna en spårmaskin som stått i pistmaskinsgaraget i backen
Lasse planerar att använda den för att dra nya skidspår.



Ny kopieringsmaskin behövs till arkivet.
Förslag finns på att inköpa en laserskrivare istället.
Inköpet godkännes.

20. Avslutning
Ordförande avslutade mötet
Gopshus 3 maj 2017
Vid protokollet:
Solveig Östberg,sekr.

………………………………….

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

…………………………………………….
Siv Ljudén Engström

