Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag
söndagen den 11 mars 2007 kl. 14.00 på Vallencia.
19 närvarande.

§1.
Mötet öppnades av ordföranden Ove Rolén.
Parentation. Sedan årsmötet 2006 har flera Vallenbor lämnat oss.
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter
en fin dikt av Nils Ferlin.
§2.
Förslaget till dagordning godkändes.
§3.
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Rune Alfredsson, till
sekr. valdes Örian Gradin och till protokollsjusterare valdes Monica
Blomström och Ulla Ramne Annander.
§4.
Mötets utlysande, bestående av annonsering på Vallens anslagstavlor, omnämnande i närradion samt utdelning av Byalagsnytt, godkändes.
§5.
Protokollet från byalagsmötet den 2 september 2006 upplästes och
godkändes
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 fanns bifogad i det Byalagsnytt
som distribuerats. Monica Blomström påpekade att hon inte ingått i Lokala
Rådet under 2006 som det står i verksamhetsberättelsen men däremot valts
in för 2007. I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen och lades till
handlingarna.
§7.
Berit presenterade resultatrapporten för 2006. Resultatet för 2006 blev
- 5.914:-. En liten förbättring jämfört med förra året (6.838:-). Underskottet
kommer sig till största delen av att vi har höga driftskostnader fastigheten.
Huvudsakligen värme, belysning, försäkring och reparationer.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
§8.
Resultat- och ballansräkningen för år 2006 fastställdes.
§9.
Revisorernas berättelse för 2006 upplästes och godkändes, och lades därefter till handlingarna.
§10.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2006 full ansvarsfrihet.
§11.
Medlemsavgiften för 2008 beslöts bli oförändrad. Alltså 20:- för vuxen,
10:- för barn och 50:- för familj.
§12.
Årsmötet beslöt att priserna för uthyrning under 2007 skulle vara oförändrade alltså:
Slakteriet hyrs ut till jaktlaget för 700:-per år.
Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc)
350:- 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 omvaldes på 1 år Mari Carlsson och Stefan
Tågestad.
Till uthyrare av bagarstugan på 1 år omvaldes Vera Granquist.
§14.
Årsmötet beslutade att Vallens Byalag skulle vara med i Junsele Föreningsråd 2006.
§15.
Till ombud för byalaget vid Junsele Föreningsråds årsmöte omvaldes på 1
år Disa Söderberg och Eva Berg. Till suppleanter d:o på 1 år omvaldes
Stefan Tågestad och Sören Henriksson.
§16.
Rapporter.
Surströmmingsfesten i september samlade knappt 30 deltagare som lät sig

väl smaka av strömming, mandelpotatis, ost mm. Stämningen var på topp
och musiken bra. Intäkterna blev 3.200:- och kostnaderna stannade på
3.527:- Underskottet blev 327:-. Byalagsmötet hade tidigare beslutat att
ett mindre underskott skulle accepteras för surströmmingsfesten, vilket väl
327:-då får anses vara.
Byalagsforum har inköpt 25 st marknadsbord vilka var klara till Luciamarknaden dec. 2006.
Byalagets medverkan i Luciamarknaden gick bra trots att några inte kunde
vara med p.g.a. sjukdom. Byalagets alster såldes för 915:- och bordet
kostade 280:-. Flera av övriga deltagande Vallenbors alster slutsåldes
också.
Julfesten på annandag jul blev en succé. Festen besöktes av c:a 80 personer
(barn och vuxna) och det är längesedan det var så många människor på
Vallencia samtidigt. Festen besöktes av många tomtar (en del till häst) och
Alla barn c:a 35 st fick ett paket (med lite olika innehåll beroende på ålder)
av tomtarna. Sedan sjöng Gittans barnbarn Stina ”Nu tändas tusen
juleljus” och därefter kom dansen kring granen i gång med Ingegerd som
lekledare. Därefter blev det saft/kaffe, tårta och lotteriförsäljning där det
var många vinster. Inkomsterna (lotteri och s.k. frivilliga bidrag) blev
2.238:- och utgifterna stannande vid c:a 600:-. Styrelsen riktar ett stort
tack till alla som hjälpte till att grenomföra julfesten.
Byalaget har fått ett kombinerat jul och tackkort (med festtåget från 250års jubiléet) från Röån. Trevligt!!
Monica och Ulla träffar Röåbor varje vecka i samband med en kurs i
Luffarslöjd. Röåborna lovar återkomma i sommar till vår utmaning i samband med deras 250-års jubileum. Det blir förhoppningsvis krocket och
inte fotboll. Fotboll medför ju nästan alltid benskador och det vill vi ju
helst slippa. Bollen ligger i alla fall hos Röåns Byalag.
Örian har skickat en julhälsning till Vägverket (Annika Boström och Jan
Andersson m.fl.) och tackat för årets arbete samt önskat välkommen åter
våren och sommaren 2007 för det avslutande beläggningsarbetet.
§17.
Val av styrelse för 2007. De senast åren har vi varit 6 i styrelsen. Stadgarna
säger minst 5. Den sittande styrelsen föreslår att den nya styrelsen skall bestå av 5 personer (det är nog svårt att hitta 5 villiga). Årsmötet beslutar att
byalagets styrelse skall bestå av 5 personer. Kvar i styrelsen 1 år till är:
Rolf Edström, Örian Gradin och Berit Norberg. Årsmötet beslutar att välja
Rolf Edström till ordförande för 2007 samt omval på 2 år av Anita Bohman
och Mari Carlsson (Ove Rolén har begärt ”time out” p.g.a. hälsoskäl).
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson
och Ann-Chatrine Ohlsson (omval).
Årsmötet beslöt att avtacka Ove Rolén med en blomma.

§18.
Till revisorer för verksamhetsåret 2006 valdes Ulla Ramne Annander och
Sven Jönsson (omval).
Till revisorsuppleanter valdes Birgitta Karlsson och Iréne Gradin (omval).
§19.
Årsmötet beslutade att styrelsen och årsmötet skall fungera som
valberedning. Det blir alltså, precis som förra året, 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 2007 skall vara 3.000:(alltså oförändrat).
§22.
Till festkommitté för 2007 valdes på 1 år Anita Bohman , Disa Söderberg
och Monica Blomström (omval). Kommittén utser inom sig klubbmästare.
§23.
Årsmötet beslöt att inte skicka några ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsmöte.
§24.
Årsmötet beslöt att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i
Junsele Byalagsforum. Som representanter till Byalagsforum valdes på 1 år
Monica Blomström (omval) och Anita Bohman (nyval).
§25.
Till ansvarig för årskortförsäljningen valdes på 1 år Ove Rolén (omval)
som sedan väljer ut den hjälp han behöver.
§26.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes på 1 år Gulli och Knut
Granqvist (omval).

§27.
Efter förslag och diskussion beslöt årsmötet att till ansvariga för närradiosändningarna på 1 år välja Berit Norberg och Inga Sehlin (omval).
§28.
Till fastighetsansvariga valdes på 1 år Ove Rolén, Stefan Tågestad (omval)
och Rolf Edström (nyval).
§29.
Val av ev. övriga kommittéer.
Inga ytterligare kommittéer är aktuella för närvarande.
§30.
Styrelsens verksamhetsplanering för 2007 (styrelsens tankar).
År 2007 börjar med Lutherhjälpsafton. På Vallencia dem7 mars kl. 18.30.
Putte Kihl med medhjälpare står för underhållningen. Gulli och Knut
håller som, vanligt, i arrangemanget.
Påskutflykt till ”Hällvika” blir det säkert också i år. Vi återkommer med
affischer när vi vet om isen bär.
Valborgsmässofirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. En liten
brashög finns, och mera skall det bli. Vi räknar med att få hjälp med risdragningen och återkommer med tidpunkt för detta. Hur det blir med
Oktavens medverkan vet vi inte ännu men vi hoppas ju så klart på deras
medverkan.
Vårstädning blir det som vanligt och det återkommer vi till när det
börjar våras.
Då det gäller midsommarfesten litar vi på ”stavgänget”. De har ju, trots
att vädrets makter inte alltid bjudit på sol och uppehållsväder, alltid lyckats
bra med sina arrangemang. OBSERVERA!! I år är Vallencia uthyrt på
midsommar afton. BRÖLLOP!!
Sommarfest blir det men datum och program är inte bestämt (här avvaktar
styrelsen ev. samordning från Byalagsforum). Planerna är att kunna upprepa 2006 års lyckade arrangemang. Längre har vi inte tänkt men med
glada medlemmars hjälp får vi nog trevligt på våra sammankomster i år
också.
§31.
Övriga frågor.
a) Knut föreslår, för att vi skall spara bakugnen, att vi inte använder den
vintertid. Uppehåll bör göras mellan allhelgonahelgen och slutet av april.
Vid starten bör ”smygeldning” göras, helst någon dag före bakdagen.
Elvira, som är uthyrare, beslutar när bakning kan göras/tillåtas.
b) Skatteverket har varit i kontakt med Örian för att få namn på Junsele-

vallens IF styrelseledamöter. Det måste finnas en juridisk person då man
äger en fastighet. Det gäller fastigheten Junsele-Vallen 2:21 (fotbollsplanen). Örian har, förutom med skatteverket, haft kontakt med Tingsrätten och Notarie Martin Wiklund i Härnösand. Då det inte varit någon
verksamhet i Junselevallens IF, åtminstone de 30 senaste åren, och det
dessutom är svårt att få till en styrelse i vår lilla by, föreslår Wiklund att
Junselevallens Byalag köper fastigheten 2:21 av idrottsföreningen. Vi
bör då hålla ett årsmöte med Junselevallens IF där så många som möjligt
av tidigare styrelse deltar. Där försöker vi få fram föreningens stadgar,
besluta om firmatecknare samt besluta om en försäljning av fastigheten
och föreningens upphörande samt vad som skall hända med eventuella
tillgångar. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att arrangera ett
möte med idrottsföreningen och inköpa fastigheten 2:21 för en symbolisk
summa.
c) Vägverket betalar för intrång i fastigheterna i samband med Vallvägens
upprustning. Kassören har skrivit på och skickat in avtalen för både
byalaget (500:-) och idrottsföreningen (400:-) till vägverket. Vägverket
betalar, enligt avtalet, till byalagets bankkonto under våren.
§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 11 mars 2007
Örian Gradin sekr.

Justeras:
………………………
Rune Alfredsson, ordf.

…………………….

Ulla Ramne Annander

………………….
Monica Blomström

