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 Vallen - byn med egen hemsida
http://hem.passagen.se/junselevallen/
Har Du internet så kolla där om både nytt och gammalt  på Vallen.
(Alla med anknytning till Vallen kan annonsera gratis på hemsidan)

(Har du tips om något till hemsidan så kontakta Rune)



ÅRSMÖTE 2007
    SÖNDAG DEN 11/3

 KLOCKAN 14:00
PÅ VALLENCIA

Där ska vi som vanligt behandla och besluta i de frågor
som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,
representanter till olika organisationer vi är med i, m.m.
Dessutom är ju årsmötet ett gyllene tillfället för alla
medlemmar att säga sin mening angående byalaget.
Hur tycker ni att årets styrelse skött sina åligganden?
Vilka verksamheter ska byalaget hålla på med?
Hur kan vi lämpligen finansiera verksamheten?
Förslaget till föredragningslista finns på nästa sida.
Vad byalaget åstadkommit under 2006 kan Du läsa i
verksamhetsberättelsen som finns på medföljande lösa blad

    VAD ANSER DU? KOM OCH SÄG DIN MENING.

PÅ ÅRSMÖTET!
   Som vanligt blir vi bjudna på kaffe

med gott tilltugg helt GRATIS.

Syjuntan har bytt namn till TISDAGSTRÄFFEN
och har startat igen. (Ingen som kommer dit behöver sy)

Vi kör varannan tisdag och under vårvintern gäller
följande datum: 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5

Alltid tisdagar, alltid kl.13.00 och alltid på Vallencia.



Förslag till
 FÖREDRAGNINGSLISTA

Vallens Byalags årsmöte den 11 mars 2007.

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 2008.
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.
16. Rapporter.
17. Val av styrelse för 2007. 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.
22. Val av festkommitté och klubbmästare för 2007.
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 2007.
31. Övriga frågor.
32. Avslutning.



VALBEREDNING.
Enligt beslut vid årsmötet den 5 mars 2006 skall styrelsen med hjälp av
årsmötet fungera som valberedning inför årsmötet 2007. Det åvilar där-
för också i år alla medlemmar att komma med förslag till styrelsen (i god
tid före årsmötet) på tänkbara/valbara personer till 2007 års styrelse.
Vid årsmötet skall vi välja: Ordf. för 1 år, 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år.
Dessutom 2 suppleanter för 1 år.
I tur att avgå ur styrelsen är: Anita Bohman och Mari Carlsson samt
suppleanterna: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine Ohlsson.
Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är: Rolf Edström, Berit Norberg och Örian
Gradin
Utöver ovanstående skall följande funktionärer väljas för 1 år:
Revisorer 2 st
Revisorsuppleanter 2 st
Närradioansvariga 2 st
Ansvariga för fastighetstillsyn 3 st
Ansvarig för årskortsförsäljningen 1 st
Ansvariga för kyrkliga arrangemang 2 st
Uthyrare av Vallencia 2 st
Uthyrare av bagarstugan 1 st
Representanter till Byalagsforum 2 st
Representanter till Junsele föreningsråd 2 st
Ersättare d: o 2 st
Valberedning
Har Du förslag på någon lämplig person ber vi dig, som tidigare sagts, meddela
någon i den sittande styrelsen i god tid innan årsmötet.

HEMSIDAN
http://hem.passagen.se/junselevallen/

har sedan starten haft av 40 000 besökare. 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:

junselevallen@telia.com
Det kan löna sig att annonsera på hemsidan. Och det är helt gratis.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2006
Junselevallens Byalag

Byalagets styrelse har under 2006 bestått av:
Ove Rohlén ordf., Berit Norberg kassör, Örian Gradin sekr. samt Rolf Edström,
Mari Karlsson och Anita Bohman.
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine Ohlsson.
Revisorer: Ulla Ramne Annander och Sven Jönsson.
Revisorsuppleanter: Birgitta Karlsson och Iréne Gradin.
Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg.
Ansvariga för fastighetstillsyn: Ove Rohlén, Stefan Tågestad och Rolf Edström.
Ansvarig för årskortförsäljningen: Ove Rohlén som själv väljer 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.
Festkommitté: Anita Bohman, Disa Söderberg, Monica Blomström, Maj
Berglund.
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 1 byalagsmöte och 7 styrelsemöten.
Då det inte funnits så många nya frågor att diskutera har antalet byalagsmöten
blivit få.

Byalaget har genom sina representanter i Byalagsforum (Ove Rohlén och
Monica Blomström) och Lokala Rådet (Monica Blomström) medverkat till att
Byalagsforum sökt och fått pengar till marknadsbord och nya skyltar till Junseles
infarter. Arbetet med att fullfölja detta arbete pågår. Man har också diskuterat
skötseln i Junsele samhälle vad gäller blommor etc. men den frågan anses ligga
på Lokala Rådet. Lokala Rådet jobbar med flera frågor bl.a. bostäder för äldre.
Man har också färdigställt och skickat ut material till c:a 1000 tidigare
Junselebor för att försöka få folk att flytta tillbaka till Junsele. Bra initiativ som
byalaget via vår representant medverkat till. Lokala Rådet har också korat årets
Junselebo med utdelning av "Bärkspadda” på nyårsafton.



Årets Junselebo blev en kvinna från Vallen, Ulla Ramne Annander som också
fungerar som Byalagets revisor. GRATTIS Ulla!
Byalagets mångåriga kämpande för att förmå Vägverket att göra en upprustning
av Vallvägen har krönts med framgång. Arbetet påbörjades under våren 2006
och efter vinteruppehållet är planerna att arbetet skall återupptas i april/maj och
avslutas med asfaltering hösten 2007. Den som väntar på någonting gott osv.

Syjuntan startade upp den 21 februari. Därefter har man träffats varannan tisdag
under vårterminen och även varannan tisdag på höstterminen. Det blir 8-10
träffar varje termin med som regel 6-7 deltagare. Anita har tagit vid efter Maj
som "pådrivare". På syjuntorna har man virkat, broderat, och gjort prydnader
och lingonkransar för påsk och jul. Det färdiga materialet har använts för
auktioner, lotterier och försäljning på Luciamarknaden. Dessutom till att pryda
Vallencia. Anita, Agnes, Signe, Märta, Disa och Monica menar att det finns plats
för fler på syjuntorna.
Den 15 mars arrangerades Lutherhjälpsafton på Vallencia. Underhållningen
svarade Putte Kihl och hans 2 medhjälpare för. Trevligt och underhållande.
Tyvärr inte så många besökare (10 från Vallen och ett 15-tal inresta). Kaffe och
lotteri gav ändå nästan 1700:- till Lutherhjälpen vilket väl får anses som godkänt.

Påskutflykten höll på att töa bort men det kom mer snö och den 16 april kunde
vi genomföra påskutflykten. Vi grillade korv, fikade, löste Rolfs kluriga
tipspromenad och pratade om vädret bl.a. tillsammans med många besökare
som vanligt.
Sista april firade vi vårens ankomst. Brasan brann fint på "Brända Tomten" och
lockade många besökare. Oktaven sjöng och lotterna var lättsålda.
Vårstädningen genomfördes planenligt torsdagen den 11 maj. Många hjälpte till
och vi avslutade som vanligt med kaffe och våfflor på Vallencia.
Midsommarfesten som arrangerades av "Gulli och gänget" blev välbesökt.
Festen besöktes av hela 55 personer därav många barn. Lekar, kaffe/saft och
bullar och lotteri tillhörde aktiviteterna.
Sommarträffen den 15 juli blev en mycket välbesökt tillställning. Drygt 80
personer som fikade, tittade i fotoalbum och pratade om vad som timat sedan
sist. Glad och trevlig stämning.
Surströmmingsfesten den 2 september samlade ett 30-tal deltagare som lät sig
väl smaka av strömming, mandelpotatis, ost mm.mm. Stämningen var på topp
med bra dansmusik.



Byalaget medverkade i Luciamarknaden på Djurparken den 9 december och
det gick bra trots att några inte kunde vara med på grund av sjukdom. Nästan
slutsålt!
Den 10 december var det adventsgudstjänst på Vallencia. Oktaven medverkade
och gudstjänsten var välbesökt.
Julfesten annandag jul blev en succé. Festen besöktes av drygt 80 personer
varav c:a 35 st var barn. Stort tack till alla som hjälpte till att genomföra
julfesten. Ingen nämnd men ingen glömd.

Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför
aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2006 års styrelse vill därför rikta
ett stort och varmt tack till de 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 hoppas och tror på en fortsättning i samma
anda.

Styrelsen för Vallens Byalag 2006


