PROTOKOLL
fört vid Vallens Byalags årsmöte söndagen den 25 februari 2001 i Vallencia. Närvarande: 24 stycken
byalagsmedlemmar.
1.
Byalagets ordförande Stefan Tågestad förklarade årsmötet öppnat.
2.
Förslag till föredragningslista som skriftligt utdelats godkändes enhälligt.
3.
Till ordförande för årsmötet valdes enhälligt Roffe Söderberg.
Till sekreterare för årsmötet valdes enhälligt Rune Alfredsson.
Monica Blomström valdes enhälligt att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.
4.
Utlysningen av årsmötet, via afficher och byalagsnytt, godkändes enhälligt.
5.
Föregående byalagsmötesprotokoll, från den 19 november 2000, upplästes och godkändes.
6.
Styrelse- och verksamhetsberättelse som utdelats skriftligt godkändes enhälligt.
7.
Ekonomisk berättelse, skriftligt utdelad, godkändes enhälligt.
8.
Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes.
9.
Revisorernas berättelse föredrogs muntligt.
10.
I enlighet med revisorernas förslag beslutades enhälligt om full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2000.
11.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade enhälligt om oförändrad medlemsavgift för 2002. Dvs. 20 kr.
för vuxna och 10 kr. för barn.
12.
I enlighet med styrelsens förslag beslutades enhälligt om oförändrad avgift för hyra under 2001 av
Vallencia och bagarstugan. 300 kr. för hyra av hela Vallencia under ett dygn. 100 kr. för hyra av
Vallencia för möten.
20 kr. vid varje tillfälle för hyra av bagarstugan samt medlemskap i byalaget.
13.
Till uthyrare av Vallencia 2001 omvaldes enhälligt Stefan Tågestad och Mari Carlsson.
Till uthyrare av bagarstugan 2001 omvaldes enhälligt Elvira Granquist.
14.
Beslutades enhälligt om fortsatt medlemskap i Junsele föreningsråd.
15.
Till ombud till Junsele föreningsråds årsmöte valdes enhälligt Roffe Söderberg och Monica Blomström.
16.
Monica rapporterade från Byalagsforum: Skrivelse till Telia om mobiltelefonmottagning har resulterat i
att en mast kommer att byggas inne i Junsele samhälle. Protestskrivelse om sjukhusnedläggningen
gjordes i höstas. Skrivelse om inbrottsvågen i Junsele i höstas resulterade i stormöte och att fler poliser
patrullerade i Junsele en tid. Protestskrivelse om indragningar vid kommunkontoret i Junsele har
lämnats in. Protesterna om indragning av larmtjänsts Prio-1-uppdrag har gett till resultat att tjänsten
fortsätter minst år 2002 ut.
Tage Berglund föreslog att skrivelse görs om sanering även av bensinanläggningar som lades ned för
många år sedan.
17.
Till ordförandeposten förelåg avsägning till omval av Agneta Sjökvist och Stefan Tågestad.
Till styrelsen förelåg avsägning till omval från Monica Blomström och Inga Sehlin.

Valberedningen föreslog Stefan Tågestad som styrelserepresentant. Stefan Tågestad föreslog Rolf
Granquist i styrelsen. Kvar i styrelsen ytterligare ett år är Rune Alfredsson och Maj Berglund. Några
ytterligare förslag kom ej fram från vare sig valberedningen eller andra.

Svårigheterna med att få folk till styrelsen diskuterades och eftersom inga förslag fanns att tillgå
beslutades att hålla ett extra årsmöte den 18 mars kl. 15.00 och försöka lösa problemet till den dagen.
18.
Till revisorer omvaldes enhälligt Ulla Ramne-Annander och Sven Jönsson. Till revisorsuppleant
omvaldes Linda Persson.
19.
Till valberedning för 2001 valdes enhälligt Agneta Sjökvist och Disa Söderberg.
20.
Mötet uppdrog åt styrelsen att utse firmatecknare för byalaget för år 2001.
21.
Beslutades att inte välja någon festkommitté utan försöka lösa den frågan på annat sätt.
22.
Beslutades att inte utse något ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds årsmöte.
23.
Beslutades enhälligt att inte utse någon fastighetskommitté.
24.
Till årskortsförsäljare omvaldes enhälligt Disa Söderberg och Astrid Andersson samt nyvaldes Signe
Eriksson. Elvira Grankvist är årskortsförsäljare i egenskap av bagarstugeuthyrare.
25.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang omvaldes enhälligt Gulli och Knut Granquist.
26.
Till ansvariga för närradion omvaldes enhälligt Monica Blomström som åtog sig att inskola Inga Sehlin
i uppgiften. Knut Granquist hade frånsagt sig omval.
27.
Något behov av andra kommittéer ansågs ej föreligga varför några sådana ej utsågs.
28.
Beslutades att ha traditionell påskutflykt på påsklördag den 15 april.
29.
Turistbyrån i Junsele har kommit med erbjudande om deltagande i den hemsida på Internet, Junsele.se
som är under utarbetande. En presentation av föreningen samt länkning till vår egen hemsida kostar 395
kr. Mötet beslutade enhälligt anta erbjudandet.
Årsmötet beslutade enhälligt att sända en blomma till Annica Blomström som tack för det arbete hon
lagt ned på att göra en uppskattad hemsida om Vallen.
Roffe Söderberg förklarade det förslag till utveckling av föreningar som han sammanställt. Beslutades
att försöka sammankalla främst yngre bybor till en träff den 4 mars kl. 15.00 för att gå igenom förslaget.
Monica utsågs att försöka sammankalla dessa yngre bybor.
30.
Ordföranden tackade och förklarade årsmötet avslutat. Därefter bjöds de närvarande på kaffe och utsökt
smörgåstårta.
Vallen, Junsele den 25 februari 2001.
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