Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag
söndagen den 9 mars 2008 kl. 14.00 på Vallencia.
20 närvarande.
§1.
Mötet öppnades av ordföranden Rolf Edström.
Parentation. Sedan årsmötet 2007 har flera Vallenbor lämnat oss.
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter lästes en dikt av Nils
Ferlin.
§2.
Förslaget till dagordning godkändes.
§3.
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Rolf Edström och till sekr. valdes
Örian Gradin. Till att justera protokollet valdes Anita Bohman och Knut Granquist.
§4.
Mötets utlysande, bestående av annonsering på Vallens anslagstavlor, omnämnande i
närradion samt kallelse i Byalagsnytt som delats ut till alla hushåll, godkändes.
§5.
Protokollet från byalagsmötet den 6 oktober 2007 upplästes och godkändes.
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 fanns bifogad i det Byalagsnytt som
distribuerats inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
§7.
Berit presenterade resultatrapporten för 2007. Den milda vintern gör att vi i år kan
redovisa ett +resultat på c:a 5.000: -. Vi har dock fortfarande höga driftskostnader för
fastigheten. Huvudsakligen värme, belysning, försäkringar och reparationer. Rapporten
godkändes och lades till handlingarna.
§8.
Resultat- och ballansräkningen för år 2007 fastställdes.
§9.
Revisorernas berättelse för 2007 upplästes och godkändes, och lades därefter till
handlingarna.
§10.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2007 full ansvarsfrihet.

§11.
Medlemsavgiften för 2009 beslöts bli oförändrad. Alltså 20:- för vuxen, 10:- för barn och
50:- för familj.
§12.
Årsmötet beslöt att priserna för uthyrning under 2008 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 icke medlemmar.
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 2008.
§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.
Den 26 september inbjöd Vallens Byalag Vägverkets personal – alltså de som jobbat med
att förstärka och belägga ”Vållvägen”- på tårtkalas. Det blev en mycket uppskattad
kaffepaus för vägbyggarna.
Den 6 oktober 2007 var det surströmmingsfest på Vallencia. Temat (förutom
surströmmingen) var firandet av den nybelagda ”vållvägen”. För underhållningen svarade
”Höbäckstrion” . Sammantaget en toppenkväll.
Den 9 december var det adventsgudstjänst på Vallencia. Innan Gunilla Fluur började
gudstjänsten gjorde årets lucia (Fanny Eriksson från Vallen) och hennes tärnor och tomtar
ett fint framträdande. Oktaven medverkade med julsånger och gudstjänsten var välbesökt.
Julfesten på annandag jul blev en trevlig och välbesökt föreställning. Det serverades
kaffe/te/saft och tårta, beridna tomtar delade ut påsar till alla barn, som vanligt ett lotteri
därefter blev det dans kring granen. Festen avslutades med att Viktor Tågestad sjöng ”Nu
tändas tusen juleljus”.
Styrelsen tar tillfället i akt och tackar alla som deltar i och hjälper till vid arrangemangen.
Monica rapporterar från Lokala Rådet.
Eine Styf är ny t.f. chef på medborgarkontoret, chefsjobbet skall utlysas.
Lokala Rådet jobbar med många frågor exempelvis: omsorgs-, demens- och korttidsboende. Vägförhållandena i vinter, bussförbindelsen med Ö-vik, (en eventuell bussförbindelse
från Hoting via Junsele till Bredbyn). De tre Lokala Råden i Junsele, Näsåker och Ramsele
har haft en träff med Vägverket och förbereder nu en gemensam skrivelse till vägverket
angående vägarna i området. Skolfrågan är ständigt på tapeten (nu vill kommunen samla
all skolverksamhet i Röda Skolan). Eventuellt bildas en skolförening för att driva skolan i

Junsele på intraprenad. Lokala Rådet har protesterat mot ambulansindragningen i Backe
och man följer med vad som händer med Äventyrsberget mm. mm.
Byalagsforum har fått ny ordförande, Lars Mohlin från Mo och det har också valts en ny
valberedning. Byalagsforum jobbar med bl.a. torgmarknader och de försöker nu
samordna sommaraktiviteterna i byalagen. Före den 20 maj skall byalagen meddela
aktiviteter och tider till Byalagsforum.
Man informerar också om att Bullmarksvargen har varit synlig vid Galaxen.
§17.
Val av styrelse för 2008. Kvar i styrelsen 1 år till är: Anita Bohman och Mari Carlsson.
Årsmötet beslutar att för 2 år välja Örian Gradin, Berit Norberg och Rolf Edström till
styrelsen samt att välja Rolf Edström till ordförande för Byalaget 2008 (omval av
samtliga).
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson och AnnChatrine Ohlsson (omval).
§18.
Till revisorer för verksamhetsåret 2008 valdes Ulla Ramne Annander och Sven Jönsson
(omval). Till revisorsuppleanter för 2008 valdes Birgitta Karlsson och Iréne Gradin
(omval).
§19.
Årsmötet beslutade att styrelsen 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 2008 skall vara 3 000:- (alltså
oförändrat).
§22.
Till festkommitté för 2007 valdes på 1 år Anita Bohman (klubbmästare), Disa Söderberg
(omval) och Mari Carlsson (nyval).
§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
(årsavgift 200:-). Som representanter till Byalagsforum valdes Rolf Edström (nyval) och
Anita Bohman (omval).
§25.
Till ansvarig för årskortförsäljningen valdes på 1 år Ove Rohlén (omval) som sedan väljer
ut den hjälp han behöver.

§26.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes på 1 år byalagets styrelse (nyval). Gulli och
Knut Granquist har efter nästan 30 år som ansvariga avböjt omval. De lovar dock att
finnas till hands för att kunna hjälpa till med tips och goda råd till dem som tar vid.
§27.
Till ansvariga för närradiosändningarna på 1 år valdes Berit Norberg och Inga Sehlin
(omval).
§28.
Till fastighetsansvariga valdes på 1 år Rolf Edström, Stefan Tågestad (omval) och Rune
Alfredsson (nyval).
§29.
Val av ev. övriga kommittéer.
Inga ytterligare kommittéer är aktuella för närvarande.
§30.
Styrelsens verksamhetsplanering för 2008 (styrelsens tankar).
År 2008 börjar med att datum för ”tisdagsträffarna” fastställs vilket meddelas på
anslagstavlorna.
Den5 februari (fettisdagen) planerar Anita och Gulli för ”öppet hus” på Vallencia mellan
kl. 18.00 – 20.00. Det blir kaffe med semlor och Knut visar film från Vallen.
Den 13 februari blir det Lutherhjälpsafton på Vallencia kl. 19.00. Gunilla Fluur håller i
trådarna och en inte alltför vågad gissning är att ”Nenne” finns med och underhåller,
kanske ”Putte” också.
Den 25 mars blir tisdagsträffen ett Våffeldagsfirande med kaffe och våfflor mellan
kl. 13.00 – 15.00 på Vallencia.
Påskutflykt till ”Hällvika” blir det den 23 mars om föret och isen håller.
Vi återkommer med affischer om hur det blir.
Valborgsfirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. Vi räknar med att få hjälp
med att ”dra ihop” brännbart material och återkommer med tidpunkt för detta. Oktavens
medverkan är inte klart.
Vårstädning skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med tidpunkt för det när
det börjar våras.
Då det gäller midsommarfesten litar vi på ”stavgänget”. De har ju, trots att vädrets makter
inte varit på bästa humör ibland, alltid lyckats bra med sina arrangemang.
Någon form av sommarfest hoppas vi kunna arrangera även i år. Exakt vad det blir vet vi
inte i dag men tidpunkten bör väl ligga i c:a mitten av juli då de flesta hemvändarna finns i
byn.
Den 2 oktober kommer Lalla Hansson till Vallencia. Mer om det senare.
Det är så långt styrelsen har tänkt hittills.
§31.
Övriga frågor.
a) Byalaget är delägare i Vägföreningen ”Bergvägen”. Det är vägen som går från
genomfarten upp till och förbi Vallencia. Hur stor andel vi har vet vi inte men rimligen bör
vi väl deltaga i kostnaderna för vägens drift och underhåll. Till byalagets representant i
vägföreningens styrelse valde årsmötet Rune Alfredsson.

b)Beträffande eventuellt medlemskap i Sambygd Västernorrlands Bygderåd beslöt
årsmötet att avvakta Byalagsforums hållning i frågan.
§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 där glada vinnare noterades.

Junselevallen den 9 mars 2008
Örian Gradin sekr.
Justeras:
………………………
Rolf Edström, ordf.
…………………….
Knut Granquist

………………….
Anita Bohman

