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ÅRSMÖTE 2005
    SÖNDAG DEN 13/2

 KLOCKAN 15:00
PÅ VALLENCIA

Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett
årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer, represen-
tanter till olika organisationer vi är med i, m.m.
Dessutom är ju årsmötet det bästa tillfället för medlemmar
att säga sin mening.
Hur tycker ni att årets styrelse skött sina åligganden? Ska
vi fortsätta med byalaget och arbeta efter de former vi
fastslog vid förra årsmötet?
Förslag till föredragningslista finns på nästa sida.
Vad byalaget åstadkommit under 2004 kan Du läsa i
verksamhetsberättelsen som finns på medföljande lösa blad

    VAD ANSER DU? KOM OCH SÄG DIN MENING.

PÅ ÅRSMÖTET!
   (Vi skö bli bjudd på kaffe å na åtat)

SYJUNTAN
pågår under vårvintern följande onsdagar:

16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5.
Alltid onsdagar, alltid kl.13.00 och alltid på Vallencia



                                                 Förslag till
                               FÖREDRAGNINGSLISTA
                        Vallens Byalags årsmöte den 13 februari 2005.
1. Årsmötets öppnande.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av presidium: Ordförande, sekreterare och justeringspersoner.
4. Godkännande av mötesutlysningen.
5. Uppläsning av föregående byalagsmötesprotokoll.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Behandling av ekonomisk berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse.
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.  Beslut om medlemsavgift för 2006.
12. Beslut ompriset för uthyrning av Vallencia och bagarstugan.
13. Val av uthyrare av Vallencia och bagarstugan.
14. Beslut om medlemskap i Junsele Föreningsråd.
15. Val av 2 ombud samt 2 ersättare till Junsele Föreningsråds årsmöte (troligen

vecka 11).
16. Rapporter.
17. Val av styrelse för 2005. Ordförande på 1 år, 2 ledamöter för 2 år samt 2

suppl. för 1 år.
18. Val av 2 revisorer för 1 år samt 1 revisorsuppleant.
19. Val av valberedning.
20. Beslut om firmatecknare.
21. Beslut om beloppsgräns för styrelsen (stadgeändring).
22. Val av festkommitté och klubbmästare.
23. Val av ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsmöte.
24. Avgift till Junsele Byalagsforum samt val av ombud till d:o.
25. Val av årskortsförsäljare.
26. Val av ansvariga för kyrkliga arrangemang.
27. Val av ansvariga för närradio.
28. Val av ansvariga för fastigheterna.
29. Val av ev. ytterligare kommittéer.
30. Byalagets verksamhetsplanering för 2005.
31. Övriga frågor.
32. Avslutning.



                   VALBEREDNING.
Vi saknar också i år en valberedning för årsmötet. det åvilar därför alla
medlemmar att (för visst skall väl byalaget fortleva) stötta styrelsen och komma
in med förslag på tänkbara/valbara personer till 2005 års styrelse.
Vid årsmötet skall vi välja: Ordförande på 1 år, 2 ordinarie styrelseledamöter
för 2 år. Dessutom 2 suppleanter för 1 år.
I tur att avgå ur styrelsen är: Ove Rohlén, Mari Karlsson och Sara Berglund
samt suppleanterna: Hans-Ivar Karlsson och Anita Bohman.
Kvar i styrelsen är: Maj Berglund, Berit Norberg och Örian Gradin, vilka
valdes på 2 år vid årsmötet 2004.
Utöver ovanstående skall ett flertal funktionärer väljas för 1 år. Vilka
framgår av ingressen i verksamhetsberättelsen.
Har Du förslag på någon lämplig person ber vi dig, som tidigare sagts,  meddela
någon i  den sittande styrelsen snarast.

HEMSIDAN
http://hem.passagen.se/junselevallen/ har sedan starten besökts av nära
25 000. Kom ihåg att alla som bor i Vallen, (eller med anknytning till
byn) har möjlighet att annonsera på hemsidan. Har du något som du vill
sälja eller köpa, eller något annat du vill ha in på hemsidan, kontakta
Rune tel.: 220 46 eller mail: rune.alfredsson@minpost.nu

PÅ ÅRSMÖTET
kommer vi unde punkt 21 att ta upp ett förslag på stadgeändring av § 4
Mom 4. Styrelsen får sedan början av 80-talet besluta om utgifter
understigande 2000 kr. I takt med att allt blir dyrare synes det vara
svårt för styrelsen att vara tvugna att sammankalla byalaget i alla
frågor som rör inköp över denna summa. Därför vill styrelsen ha till
stånd en stadgeändring som möjliggör inköp för ett högre belopp. Hur
mycket kommer vi att diskutera och eventuellt besluta om på årsmötet.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2004
                         Junselevallens Byalag
Byalagets styrelse har under 2004 bestått av: Ove Rohlén ordf., Berit Norberg kassör, Örian
Gradin sekr. samt Maj Berglund, Mari Karlsson och Sara Berglund. Suppleanter: Hans-Ivar
Karlsson och Anita Bohman.
Revisorer: Ulla Ramne och Sven Jönsson. Revisorsuppleant: Birgitta Karlsson.
Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg.
Ansvariga för fastighetstillsyn: Ove Rohlén och Stefan Tågestad.
Ansvarig för årskortförsäljningen: Ove Rohlén som själv utser den hjälp han behöver.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli och Knut Granqvist.
Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Elvira Granquist.
Representanter till Byalagsforum: Monica Blomström och Ove Rohlén
Representanter till Junsele föreningsråd: Disa Söderberg och Eva Berg.
Ersättare d:o Sören Henriksson och Stefan Tågestad
Under året har, förutom årsmötet, avhållits 3 byalagsmöten och 7 styrelsemöten.
Byalaget ställer sig, i en skrivelse till Junsele Byalagsforum, positiv till ett kommunalt
medborgarkontor i Junsele. Byalaget vill också att det på medborgarkontoret skall finnas
verksamhetsansvariga och en chef som leder verksamheten. Gruppen bör vara opolitisk.
Byalaget har tagit del av och besvarat Vägverkets förstudie om Vallvägen. Här tillstyrker vi
alternativ 3 (reparation av hela vägen upp till länsgränsen samt från Omsjö till Backe) samt
att ”Vallvägen” (från väg 346 t.o.m. Vallens by) skall ingå i etapp 1 och att den då
upprustas och beläggs med asfalt eller likvärdig beläggning.
Den 25 mars arrangerades Lutherhjälpsafton på Vallencia. Arrangemanget, som leddes av
Torsten Berglund, var välbesökt. Byalaget fick där tillfälle att framföra sitt tack till Torsten
Berglund för pianot som han skänkt till Vallencia. Torsten fick ett livsvarigt medlemskap i
Vallens Byalag samt byalagets mössa och T-shirt.
På påskdagen var det som vanligt påskutflykt till Hällviken.  Byalaget bjöd på varm korv,
kaffe, saft och fikabröd. Utflykten var välbesökt och en och annan provade också på
fiskelyckan i Betarsjön.
Midsommar firades på Kilen. Trots det något osäkra vädret kom det ganska många ”firare”.
”Stavgänget” med Gulli i spetsen skötte arrangemanget med midsommarstång,
underhållning och fika. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat midsommarfirande.
Byalaget har, på idé från n´Hans-Olov, beslutat ta fram en CD med musik från Vallen. En
kommitté bestående av Disa Söderberg, Rune Alfredsson och Ulf Henriksson har bildats
för detta projekt och arbetet med färdigställandet pågår.
Den 10 juli var det sommarfest på Vallen. Agneta och Ann-Chatrine  höll i arrangemanget
för barnen på Kilen: Tävlingar, lekar, besök av ”Bastubergstrollet” och sedan fika med saft
och bullar (det fanns även kaffe för de lite äldre deltagarna). Allt mycket uppskattat av
deltagarna. Därefter var det dags att gå upp till Vallencia där Maj och Anita ansvarade för
arrangemanget. Besökarna kunde där köpa lotter, kaffe och våffla, dricka och med Oves
hjälp kunde man också skjuta luftgevär. Underhållningen stod ”Affe” Granquist och
”Knutte” Kjellgren för. Dessutom sedvanligt förtjust ”pladder” när bybor och
”hemvändare” träffas.



Eftermiddagen på Vallencia var mycket välbesökt! Dagen avslutades med dans till tonerna
av välspelande LG:s tvåmannaorkester från Kramfors.
Byalaget medverkade i Hembygdens Dag på Hembygdsgården den 1 augusti. Som vanligt
höll vi till i bostugan från Tjälsbodarna (eller heter det Kälsbodarna?). Vi sålde lotter och
Knut spelade dragspel och berättade lite historia från Vallen. Bostugan var rätt så välbesökt.
Den 28 augusti besökte PROviva-kören från Timrå Vallencia. Det var Karin Isaksson (född
Mohlin från Vallen) som via Berit ”bjudit hem” sig och kören till Junselevallen. Det blev en
mycket välbesökt och trevlig kväll. Programmet innehöll, förutom sedvanligt billigt och gott
fika, linedans (dansarna var både dansanta och samtränade), körsång med en varierande och
trevlig repertoar och sist men inte minst musik av körledaren Ulf Råberg och gästartisten
Thord Åhman (klarinett och dragspel). Trots att de inte haft tillfälle att samöva lät det
mycketbra.
I stället för surströmming blev det även i år höstfest (det var den 9 oktober) med köttsoppa
och ostsmörgås samt kaffe och kaka. Jonny Abrahamsson från Backe stod för
underhållningen samt spelade även upp till dansen. Det blev en trevlig kväll och de som inte
kom får faktiskt skylla sig själva.
Den 11 december deltog byalaget i julmarknaden på Djurparken. Vädret var ”jättebra” och
det var också underhållningen med Luciatåg, Psalta Böner och Sångfåglarna. Många
”knallar” (där alltså Vallens Byalag hade ett bord) fanns på plats. Både besökarna (som var
många) och ”knallarna” var nöjda med utfallet av marknaden.
Förutom Lutherhjälpsaftonen den 25 mars har ytterligare några kyrkliga arrangemang
ordnats på Vallencia.
På annandag jul var det dans kring granen, tomtar och julklappar samt saft/kaffe med tårta
på Vallencia. Gittans döttrar (Solveig och Gunvor) stod för arrangemanget som blev mycket
uppskattat. Och vad många ljus vi fick tända när strömmen försvann (den blev borta c:a 1
timme) och vad mycket vi hann prata med varandra. Tack vare kaminen på Vallencia var det
inga problem med värmen.
Styrelsen gläder sig åt att medlemmarna, i år liksom de senaste åren, tar på sig - och med
styrelsens välsignande - genomför aktiviteter med och för oss på Vallen.
Styrelsen för 2004 vill därför rikta ett varmt tack till alla medlemmar, både bybor och
hemvändare, som på olika sätt stött arrangemang och aktiviteter så att det blivit möjligt att
genomföra dessa på ett bra och trevligt sätt.
Vi ser fram emot en fortsättning i samma anda.

Styrelsen för Vallens Byalag 2004.


