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ÅRSMÖTE 2009

LÖRDAG DEN 14/3 KL. 14:00
PÅ VALLENCIA

Förslag till föredragningslista ser du på nästa sida.
Verksamhetsberättelse, dvs. vad byalaget har gjort under
2008 finns som bilaga till detta BN.
Dessutom är ju årsmötet ett utmärkt tillfälle för alla bybor
och medlemmar att säga sin mening om hur vi tycker att
årets styrelse skött sina åligganden? Ska vi fortsätta med
byalaget? Ska vi fortsätta arbeta efter de former vi
fastslagit vid tidigare årsmöten?

KOM OCH SÄG VAD DU TYCKER!

PÅ ÅRSMÖTET!

SOM VANLIGT BJUDS DET PÅ FIKA

Den 26 mars kl 19:30
uppträder ingen mindre än

Evert Ljusberg
på Vallencia i Vallen

Entré 120:eller inkl.
förbeställt fika
150:-

Förköp:
Rolf 0621-220 40
eller
Örian 0621-220 22

Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vallens Byalags årsmöte den 14 mars 2009.
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Årsmötets öppnande.
Godkännande av föredragningslista.
Val av presidium: Ordförande, sekreterare och justeringspersoner.
Godkännande av mötesutlysningen.
Uppläsning av föregående byalagsmötesprotokoll.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
Behandling av ekonomisk berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgift för 2010.
Beslut om priset för uthyrning av Vallencia och bagarstugan.
Val av uthyrare av Vallencia och bagarstugan.
Beslut om medlemskap i Junsele Föreningsråd.
Val av 2 ombud samt 2 ersättare till Junsele Föreningsråds årsmöte.
Rapporter.
Val av styrelse för 2009. 2 ledamöter för 2 år, val av ordförande för 1 år
samt 2 suppl. för 1 år.
Val av 2 revisorer för 1 år samt 2 revisorsuppleanter.
Val av valberedning.
Beslut om firmatecknare.
Beslut om beloppsgräns för styrelsen.
Val av festkommitté och klubbmästare för 2009.
Val av ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsmöte.
Avgift till Junsele Byalagsforum samt val av ombud till d:o.
Val av årskortsförsäljare.
Val av ansvariga för kyrkliga arrangemang.
Val av ansvariga för närradio.
Val av ansvariga för fastigheterna.
Val av ev. ytterligare kommittéer.
Byalagets verksamhetsplanering för 2009.
Övriga frågor.

32.

Avslutning.

VALBEREDNING

Enligt beslut vid årsmötet den 9 mars 2008 skall styrelsen med hjälp av
årsmötet fungera som valberedning inför årsmötet 2009. Det åvilar
därför också i år alla medlemmar att komma med förslag till styrelsen (i
god tid före årsmötet) på tänkbara/valbara personer till 2009 års
styrelse.
Vid årsmötet skall vi välja: 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år. En av
styrelseledamöterna till ordförande på 1 år. Dessutom 2 suppleanter för 1 år.
I tur att avgå ur styrelsen är: Ord. ledamöterna 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 samt ersättare d: o 2 st.
Representant till styrelsen för vägföreningen “Bergvägen”.
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

NICK BORGEN
inleder sin höstturné
i Norrland med premiär
på Vallencia i Vallen

