
Årsmöte 
 

GOL - Golisens förening för levande landsbygd. 
Onsdag 30 april 2008 kl.17.00 i klubb kojan i Golisen. 

 
1. Eva Flodin valdes till mötets ordförande och Malin Danielsson till mötets sekreterare. 
2. Till protokolljusterare valdes Mikael Haglund.’ 
3. Mötets utlysning godkändes. 
4. Dagordningen fastställdes. 
5. Malin läste upp föreningens verksamhetsberättelse och Sara Enebjörk gick igenom 

föreningens ekonomi. 
6. Revisorns berättelse. 
7. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2007. 
8. Medlemsavgiften kommer att bli den kostnad som medlemsbeviset kommer att kosta, 

dvs. tyget som kommer att köpas för att sy buffar av. Jakten på ett bra buff tyg har inte 
i dagsläget resulterat i något. Sara fortsätter jakten på Internet och meddelar styrelsen 
när hon har funnit ett passande tyg. 

9. Denna punkt 9 i dagordningen som skall fastställa verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhetsår, beslutades av årsmötet att strykas ur stadgarna. Med 
motiveringen att det är omöjligt att fastställa en verksamhets plan som kommer att 
hålla och gälla och omöjligt att fastställa en budget , vem vet vilka pengar som 
kommer att komma in och ut. Istället beslutades att punkt 9 skulle vara  Aktiviteter. 

10. Till ledamöter valdes sittande styrelse, revisor och revisorsuppleant, till valberedning 
valdes Paul Danielsson.  

11. Övriga frågor: Årsmötet beslutade om att ändra i stadgarna angående sista dag för 
genomfört årsmöte , från sista mars till sista april, med motiveringen att det passar 
ypperligt att ha årsmöte på Valborg före korv ätningen och majbrasan, när alla är 
samlade . 
Förslag om att någon av barna gör en mötes klubba på träslöjden eller att någon hittar 
en fin träbit som kan användas som mötes klubba. 
Förslag om att trycka upp fina lokala vykort, hemsides gruppen informerar om att de 
redan har börjat spåna på saken. 
I våras ansökte GOL om bygdemedel hos kommunen för inskaffande av två kanoter 
som skulle hyras ut och användas i Nästansjön för paddling i sjön och dess biflöden. 
Denna ansökan är  nu beviljat och Eva jobbar på saken med att få fram offerter och 
kollar allt runt omkring en  uthyrning av kanoter. GOL kommer att skicka en skrivelse 
till Byastämman i Nästansjö för att presentera vårat projekt för dem. Mikael tipsar om 
den turist pärm i Vilhelmina där alla som hade något att erbjuda skulle få visa upp sig 
och denna pärm skulle vara tillgänglig på flera ställen i Vilhelmina. Eva kolla upp 
denna sak när allt annat fallit på plats. 
 
Mötet avslutades. 
 
…………………………………………… 
Mötes ordförande Eva Flodin 
 
…………………………………………… 
Mötets sekreterare Malin Danielsson 
 
…………………………………………….. 
Mötes justerare Mikael Haglund 

 


