
Årsmöte 
 
 

GOL- Golisens förening för levande landsbygd. 
 
 
 
 

 
 

 
Onsdag 30 april kl 17.00 i grillkojan i Golisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagordning 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Val av protokolljusterare. 
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det 

senaste verksamhetsåret.                                    
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- 
och resulträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

6. Revisorernas berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste verksamhetsåret 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den 
tid revisionen avser. 

8. Fastställande av medlemsavgifter. 
9. Fastställande av verksamhetsplan samt 

behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret. 

10. Val av ledamöter till styrelsen samt 
valberedning, revisor och revisorsuppleant. 

11. Övriga frågor a) ändring av stadgar.    



Verksamhetsberättelse för 2007. 
 
GOL- föreningen bildades den 9 december 2007. 
 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande:Eva Flodin 

Sekreterare:Malin Danielsson 

Kassör:Sara Enebjörk 

Ledamot:Laila Jonsson 

 

Vi jobbade aktivt med att skriva ner och komma på ideer 

för att kunna behålla affären. 

 

Vi organiserade Tomtetjänst i Nästansjö, det gick bra. Vi 

sökte kultur stöd av ABF till kostnader runt om tomtetjänst 

och fick så pass att alla som hjälpt till fick ett presentkort på 

50kr på Nästansjö Allehanda. Nästansjö Allehanda tackade 

vi med ett brödpaket som var bakat under en av 

tunnbrödsbakningskursarna. 

 



Vi arrangerade marschall lotteriet så att vi fick pengar att 

köpa in marschaller som tändes efter vägen genom hela 

Nästansjö. 

  

Vi bjöd även på fika efter julottan, tunnbröd, korv, ost och 

kaffe.  

 

Vi gjorde en ”gissa 2008” blankett som ett 20-tal fyllde i 

och lämnade in. 

 
Hittills i 2008 har vi hunnit med lite av varje. 
 

Vi har genomfört ett skidlopp vid elljusspåret i Nästansjö. 

Det var ett ca 30 tal som åkte. Priser var skänkta. Vi sålde 

falukorv med tunnbröd att grilla + att nyponsoppa och bulle 

ingick i startkortet. 

 

Vi har haft Golis OS. 

 

Vi har varit med NAIF och NUAIF att arrangera 

Björnrycket. 



 

 

Vi har haft kurs cirklar i film, spinning och bakning.Delar 

av brödet som bakades bjöds på vid VBS årsmöte på 

byggdegården i Nästansjö. Mycket uppskattat  

 

Vi har sökt bygdemedel från kommun för att köpa in två 

kanoter som vi kan hyra ut i Nästansjö, detta har beviljats.  

 

Vi har jobbat med att hitta ett tyg till våra buffar, men har 

ännu idag inte funnit något bra. 

 

Vi har fixat till en GOL loggo. 

 


