
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 
söndagen den 5 mars 2006 kl. 14.00 på Vallencia. 
 
20 närvarande. 
 

 
 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Ove Rolén. 
Parentation. Sedan årsmötet 2005 har fyra Vallenbor lämnat oss. Det är: 
Josef Jonsson, Gunvor Rolén, Lars Granqvist och Ida Abrahamsson. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut.  
 
§2.  
Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Ove Rolén, till sekr. 
valdes Örian Gradin samt till protokollsjusterare Disa Söderberg och Rolf 
Edström. 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av annonsering på Vallens anslagstavlor, om- 
nämnande i närradion samt utdelning av Byalagsnytt, godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från föregående byalagsmöte (2005-10-30) upplästes och 
godkändes 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 fanns bifogad i det  Byalagsnytt 
som distribuerats. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till hand- 
lingarna. 
 
§7. 
Berit presenterade resultatrapporten för 2005. Resultatet för 2005 blev 
- 6.838:50:-. Underskottet kommer sig till största delen av att vi har höga 
kostnader för fastigheten, delvis beroende på att vi beslutat värma upp 
Vallencia året runt (bl.a. för pianot). Rapporten godkändes och lades till 
handlingarna. 
 



§8. 
Resultat- och ballansräkningen för år 2005 fastställdes. 
 
§9. 
Revisorernas berättelse för 2005 upplästes och godkändes, och lades där- 
efter till handlingarna. 
 
§10. 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2005 full ansvarsfrihet. 
 
§11. 
Medlemsavgiften för 2007 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 2006: 
Slakteriet hyrs ut till jaktlaget för 700:-per år, en höjning med 100:- 
beroende på stigande el.priser. 
Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc) 
350:- per dag. En höjning med 50:- beroende på stigande el.priser.Gäller 
både medlemmar och ickemedlemmar. 
Vallencia för möten etc. (i princip halva lokalen) 0:- för medlemmar 
och 100:- (oförändrat) per dag för ickemedlemmar. Bagarstugan 20:- (o- 
förändrat)  per dag. 
 
§13. 
Till uthyrare för Vallencia valdes på 1 år Mari Carlsson och Stefan 
Tågestad. Till uthyrare av bagarstugan på 1 år valdes Vera Granquist. 
 
§14. 
Årsmötet beslutade att Vallens Byalag skulle vara med i Junsele Före- 
ningsråd 2006. 
 
§15. 
Till ombud för byalaget vid Junsele Föreningsråds årsmöte  valdes på 1 år 
Disa Söderberg och Eva Berg. Till suppleanter d:o på 1 år valdes Stefan 
Tågestad och Sören Henriksson. 
 
 
 
 
 



§16. 
Rapporter. 
Örian rapporterade att byalaget nu också fullföljt uppdraget att bjuda på 
kaffe och tårta på Bikupan.  Det skedde den 8 november och uppslutningen 
var stor både från boende och personal. Förutom kaffe och tårta bjöd bya- 
laget som vanligt på sång och musik samt en och annan historia. På 
Bikupan blev det också allsång där alla sjöng av hjärtans lust. Vårt besök 
på Bikupan blev mycket uppskattat. 
Monica rapporterade att det inte sagts något från vägverket angående 
Vallenvägen.  Hon tolkade det som positivt och att arbetet med Vallvägen 
därför fortsätter som planerat. 
Monica rapporterade från Junsele Byalagsforums årsmöte. Ny ordförande 
blev Bosse Pettersson som gärna vill att byalagen hör av sig med frågor som 
är lämpliga för byalagsforum (ex. frågor som berör hela gamla Junsele 
socken).  Då Stiftelsen Junsele Socken nu likviderats ser byalagsforum som 
en av sina första uppgifter att försöka få till stånd ett byalag i Krånge. 
Junsele Byalagsforum har valt  byalagens representanter i Junsele Lokala 
Råd. Det är Elsie-Marie Svensson, Eden och Maria Sehlin, Mo. 
Lokala Rådet har många frågor i gång. Vi har exempelvis nu 3 poliser i 
Junsele och här har ett samarbetsprojekt startats med polisen i Hoting och 
Dorotea för att bl.a. kunna täcka upp Västra-området på ett bättre sätt. 
Arbetet med Vallenboken är i gång men både Ulla och Monica har lite 
smått om tid för närvarande så det går inte så fort. Det fordras dessutom 
mycket källforskningar och det är ett mycket svårt arbete. Vallen är ändå 
350 år. Monica tror dock att boken blir färdig så småningom. 
 
 
§17. 
Val av styrelse för 2006. (Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Mari 
Carlsson och Anita Bohman) 
Till ordf. för 1 år valdes Ove Rolén 
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Örian Gradin, Berit Norberg och Rolf 
Edström. 
Till suppleanter för 1 år valdes Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine 
Ohlsson. 
 
§18. 
Till revisorer för verksamhetsåret 2006 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.  Frågan dis- 
kuterades. Årsmötet beslutade att  styrelsen och årsmötet skall fungera som 
valberedning. Det blir alltså tills vidare deras ansvar att hitta kandidater 
till styrelse och övriga kommittéledamöter. 
 
§20. 
Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören var för sig väljs att teckna 
firman.  
 
§21. 
Beloppsgräns för styrelsen (stadgarna §4, mom 4). 
Årsmötet beslutar att styrelsens beloppsgräns för 2006 skall vara 3.000:- 
(alltså oförändrat). 
 
§22. 
Till festkommitté för 2006 valdes på 1 år Anita Bohman , Maj Berglund 
Disa Söderberg och Monica Blomström. Kommittén utser inom sig klubb- 
mästare. 
 
§23. 
Årsmötet beslöt att inte skicka några ombud till Bygdegårdarnas Riksför- 
bunds distriktmöte. 
 
§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.  Vallens Byalag kommer, som förut, att höras i Närradion 
en kvart c:a 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. 
Styrelsens verksamhetsplanering för 2006. 
År 2006 börjar med Lutherhjälpsafton. Putte Kihl och Gösta Marcusson 
kommer till Vallencia onsdagen den 15 mars. Gulli och Knut håller i 
arrangemanget. 
Om isen bär blir det också påskutflykt till ”Hällvika”, vi får se tiden an. 
Valborgsmässofirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. Ok- 
taven har lovat komma till Vallen under förutsättning att de har någon 
ledare för träning och framförande för vårsångerna. Vi räknar med att få 
hjälp med risdragningen och återkommer med tidpunkt. 
Vårstädning blir det också och tidpunkt meddelas senare. 
Då det gäller midsommarfesten hoppas vi att ”stavgänget” som vanligt 
åtar sig uppdraget. De har ju tidigare ordnat lyckade arrangemang. 
Sommarfesten är bestämd till den 15 juli. Program är inte diskuterat men 
datum måste fastställas så att vi har bokat Vallencia. 
Längre än så har styrelsen inte planerat men med glada och hjälpsamma 
medlemmars hjälp blir det nog trevliga arrangemang och sammankomster 
även i år. Varför inte bara en helt vanlig pratkväll med fika? 
 
§31. 
Övriga frågor. 
Röån fyller 250 år i år. Monica föreslår att vi uppvaktar dem vid deras 
festligheter som enligt uppgift går av stapeln den 12 augusti. Röåns Byalag 
är det byalag vi haft flitigast kontakter med. (Vem minns inte gamla tiders 
fotbollsmatcher mellan Röån och Vallen som  fortfarande omnämns av 
Nicke Sjödin och också senare års krocketmatcher.) Monica föreslår att 
bröderna Alfredsson skriver en hyllning till Röåns Byalag  och att vi också 
hittar någon lämplig  present för uppvakningen. Monicas förslag blir års- 
mötets beslut. 
Enligt information till årsmötet finns det förslag om att jaktlaget på Vallen 
skall upplösas. SCA, som är störste markägare i Junselevallens Viltvårds- 
område, vill vara med och bestämma mera i området. Om detta går igenom 
är risken stor att Vallenborna tappar möjligheten att jaga bl.a. älg. 
Årsmötet noterar informationen och känner samtidigt oro inför utveck- 
lingen. 



 
§32 
Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat 
intresse och därefter vidtog försäljning av dagens lotteri som hade många 
vinster. 
                       
 
                       +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
Efter årsmötet bjöd byalaget på kaffe och smörgåstårta. Innan vi gick hem 
förrättades dragning i lotteriet.  Det noterades att en och annan gladdes för  
lotterivinsten. 
 
 
 
Junselevallen den 5 mars 2006 
 
 
 
Örian Gradin sekr.                                   Justeras: 
 
                                                           …………………… 
      Ove Rolén, ordf. 
 
                                                           …………………….             ………………                      
                                                           Disa Söderberg                            Rolf Edström 
 
     


