Protokoll
fört vid årsmöte med Vallens Byalag söndagen den 13 februari 2005 kl. 15.00 på Vallencia. 20 närvarande.
§1.
Mötet öppnades av ordföranden Ove Rolén.
Därefter hölls parentation där vi hedrade dem som lämnat oss under året, Astrid Rosin, Karin Myrholm,
Alfred Rohlén och Åke Abrahamsson, med ljuständning och en tyst minut.
§2.
Förslaget till dagordning godkändes efter tillägg av en övrig fråga avseende eventuellt besök på
Gunillagården och Bikupan.
§3.
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Ove Rolén, till sekr. valdes Örian Gradin samt till
protokollsjusterare Anita Bohman och Rune Alfredsson.
§4.
Mötets utlysande, bestående av annonsering på Vallens anslagstavlor, omnämnande i närradion samt
utdelning av Byalagsnytt, godkändes.
§5.
Protokollet från föregående byalagsmöte (2004-12-01) upplästes och godkändes
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 fanns bifogad i det Byalagsnytt som distribuerats.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§7.
Berit presenterade resultatrapporten för 2004. Resultatet för 2004 blev -20 089:-. Minusresultatet beror till
största del på att vi under 2004 verkställt tidigare beslut om bron vid scenen samt skyltskåpet för Greta
Aronssons figurer. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
§8.
Resultat- och ballansräkningen för år 2004 fastställdes.
§9.
Revisionsberättelsen där styrelsen beviljades ansvarsfrihet upplästes och lades till handlingarna.
§10.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2004 full ansvarsfrihet.
§11.
Medlemsavgiften för 2006 beslöts bli oförändrad. Alltså 20:- för vuxen, 10:- för barn och 50:- för familj.
§12.
Diskuterades hyreskostnaden för Vallencia, bagarstuga och slakteriet.
Årsmötet beslöt att följande priser skulle gälla för 2005:
Slakteriet hyrs ut till jaktlaget för 600:-per år
Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc) 300:- per dag. Gäller både medlemmar
och ickemedlemmar.
Vallencia för möten etc. (i princip halva lokalen) 0:- för medlemmar och 100:- per dag för ickemedlemmar.
Bagarstugan 20:- per dag.
§13.
Till uthyrare för Vallencia valdes på 1 år Mari Karlsson och Stefan Tågestad.
Till uthyrare av bagarstugan på 1 år valdes Vera Granquist.
§14.
Beslutades att Vallens Byalag skulle vara med i Junsele Föreningsråd.
§15.
Till ombud för byalaget vid Junsele Föreningsråds årsmöte (troligen i vecka 11) valdes på 1 år Disa
Söderberg och Eva Berg. Till suppleanter d:o på 1 år valdes Stefan Tågestad och Sören Henriksson.
§16.
Rapporter.
Monica rapporterade från byalagsforum. De hade jobbat mest med frågan om lokal demokrati i Junsele. Det
har nu kommit så långt att som platschef på ½-tid har anställts Nils-Anders Hägglund (på den andra ½-tiden

sköter Nils-Anders kommunens skogar). Det har dessutom anställts 2 generalister (skall vara insatt i det
mesta) och det blev Tora Svanström (känd sedan tidigare i Cesamhuset) och Sven-Åke Karlsson.
Man har i Byalagsforum börjat samtala med Backe och Ramsele bl.a. om samarbete inom sjukvården i
Västra. Förhoppningsvis kan det påverka landstingen så att vi får en fast ambulans i Västra (ev. stationeras
den i så fall i Backe) och bemanning av läkare varje vecka på läkarstationerna.
Man jobbar också med att få flera poliser till Västra. En ny bussförbindelse mellan Junsele och Backe är
också ett önskemål som framförts.
Byalagsforum har träffat Elisabeth Lassen som lovat att det skall bli ett lokalt råd i Junsele. Viss verksamhet
kan och bör då flyttas från Sollefteå till Junsele så att rådet har något att besluta om. Förhoppningsvis får vi
en tekniker placerad i Junsele liksom någon form av glesbygdsutredare.
Det blir årsmöte med Byalagsforum på Vallencia den 22 februari kl. 18.30.
§17.
Val av styrelse för 2005. (Kvar i styrelsen är Maj Berglund, Berit Norberg och Örian Gradin)
Till ordf. för 1 år valdes Ove Rolén
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Mari Karlsson och Anita Bohman.
Till suppleanter för 1 år valdes Hans-Ivar Karlsson och Rolf Edström.
§18.
Till revisorer för verksamhetsåret 2005 valdes Ulla Ramne Annander och
Sven Jönsson.
Till revisorsuppleanter valdes Birgitta Karlsson och Iréne Gradin.
§19.
Frågan om en valberedning för Vallens Byalag har, på grund av att ingen velat ta på sig det jobbet, bordlagts
för senare behandling. Då inga medlemmar velat ta på sig uppdraget som valberedning konstaterades att det,
även i år, inte kunde väljas någon valberedning. Årsmötet beslutade att det tills vidare får bli den sittande
styrelsens ansvar att försöka hitta kandidater till styrelsen och övriga kommittéledamöter.
§20.
Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören var för sig väljs att teckna firman.
§21.
Stadgeändring.
Enligt §4 mom. 4 i stadgarna står att: ”För utgifter överstigande 2.000:- skall styrelsen inhämta
sammanträdesbeslut”. I takt med att allt blir dyrare kan de vara svårt för styrelsen att sammankalla
byalaget i alla frågor som rör inköp över den summan. Styrelsen föreslår därför att en stadgeändring görs så
att beloppet ändras till 3.000:Efter överläggningar beslutar årsmötet att ändra §4 mom. 4 i stadgarna enligt följande: Årsmötet beslutar
varje år om den beloppsgräns över vilken styrelsen skall inhämta sammanträdesbeslut.
För år 2005 fastställer årsmötet beloppet till 3 000:Rune och Örian får i uppdrag att ta fram stadgar med den nya lydelsen.
§22.
Till klubbmästare för 2005 valdes på 1 år Anita Bohman och Maj Berglund.
§23.
Mötet beslöt att inte skicka några ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktmöten.
§24.
Årsmötet beslöt att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i Junsele Byalagsforum. Som
representanter till Byalagsforum valdes på 1 år Monica Blomström och Ove Rolén.
§25.
Till ansvarig för årskortförsäljningen valdes på 1 år Ove Rolén som sedan väljer ut den hjälp han behöver.
§26.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes på 1 år Gulli och Knut Granqvist.
§27.
Till ansvariga för närradiosändningarna valdes på 1 år Inga Sehlin och Berit Norberg, vilka lovade att
Vallens Byalag skulle höras i Närradion minst en kvart varannan månad.
§28.
Till fastighetsansvariga valdes på 1 år Ove Rolén, Stefan Tågestad och Rolf Edström.

§29.
Val av ev. övriga kommittéer.
Inga ytterligare kommittéer är aktuella för närvarande.
§30.
Den sedvanliga påskutflykten till Hällviken kommer att genomföras även i år. Förslagsvis blir det på
Påskdagen. Rolf och Anita har lite idéer och lovar hålla i arrangemanget i år om de kan påräkna lite hjälp
och stöd av tidigare arrangörer som Stefan, Sven, Maj m.fl.
Äventyrsberget kommer att genomföra en Återvändarhelg i Junsele den 1 – 3 juli. I samband härmed är det
tänkt att byalagen skall hålla ”Öppet Hus” lördagen den 2 juli så att de återvändare som vill återse sin
hemby skall välkomnas med lite aktiviteter och någon form av förtäring. Man har också tänkt att byalagen
skall kunna ha ett marknadsbord i Junsele under återvändardagarna. Vi får säkert anledning att återkomma i
denna fråga när programmet är ”spikat”.
För övrigt räknar vi med att övriga arrangemang som majbrasa, midsommarfirande m.m. kan genomföras
med medlemmarnas hjälp.
§31.
Övriga frågor.
Byalaget har tidigare några gånger bjudit på kaffe och tårta (och ibland också lite underhållning) på
Gunillagården och Bikupan. Skall vi göra det igen?, var frågan.
Årsmötet beslutade efter överläggningar att vi någon gång under 2005 skulle försöka genomföra
”Kaffekalasen”. Styrelsen fick i uppdrag att efterhöra med Gunillagården respektive
Bikupan om lämplig tidpunkt och att därefter, med övriga medlemmars hjälp, genomföra arrangemangen.
§32
Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat intresse.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Efter årsmötet bjöd byalaget på kaffe och smörgåstårta.
Junselevallen den 13 februari 2005

Örian Gradin sekr. Justeras:
……………………
Ove Rolén, ordf.
…………………….
Rune Alfredsson

………………
Anita Bohman

