Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2009
kl. 14.00 på Vallencia. 20 närvarande.
§1.
Mötet öppnades av ordföranden Rolf Edström.
Parentation. Sedan årsmötet 2008 har flera Vallenbor, både boende på Vallen och utflyttade, lämnat oss.
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter lästes en dikt av Anders Frostensson.
§2.
Förslaget till dagordning godkändes efter att punkt 29 ändrats till ”Val av ledamot till Vägföreningen
Bergvägens” styrelse.
§3.
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Rolf Edström och till sekr. valdes Örian Gradin. Till att
justera protokollet valdes Disa Söderberg och Mari Carlsson.
§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 2 december 2008 upplästes och godkändes.
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 fanns bifogad i det Byalagsnytt som distribuerats inför årsmötet.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§7.
Berit presenterade resultatrapporten för 2008 som visade ett underskott på 16 661:50. Underskottet beror på att
driftsstödet från kommunen sänkts med drygt 10.000:- och att vi avskrivit aktier för 7.000:-. Dessutom har vi
betalat en gammal skult till Bergvägen på 3.000:- och inköpt en ny kaffebryggare för 6.700:- så egentligen är
inte resultatet så dåligt. Vi har dock fortfarande höga driftskostnader för fastigheterna (ex. Eon vill ha drygt
20.000:- för elen 2008 och försäkringarna kostar drygt 4.000:-). Rapporten godkändes och lades till
handlingarna.
§8.
Resultat- och ballansräkningen för år 2008 fastställdes och lades till handlingarna.
§9.
Revisorernas berättelse för 2008 upplästes och godkändes, och lades därefter till handlingarna.
§10.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2008 full ansvarsfrihet.
§11.
Medlemsavgiften för 2010 beslöts bli oförändrad. Alltså 20:- för vuxen, 10:- för barn och 50:- för familj.

§12.
Årsmötet beslöt att priserna för uthyrning under 2009 skall justerar enligt följande: Slakteriet hyrs ut till jaktlaget
för 800:-per år (en höjning med 100:-).
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
(ingen förändring).
Bagarstugan 40:- per dag (en höjning med 20:-). Här påminner årsmötet om att man skall vara medlem i byalaget
för att få hyra bagarstugan.
§13.
Till uthyrare för Vallencia omvaldes på 1 år Mari Carlsson och Stefan Tågestad.
Till uthyrare av bagarstugan på 1 år valdes Mari Carlsson och Anita Bohman (nyval).
§14.
Årsmötet beslutade att Vallens Byalag skulle vara med i Junsele Föreningsråd 2009 (under förutsättning att
Junsele Föreningsråd existerar). Årsavgiften är 300:§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.
Adventsgudstjänsten på Vallencia den 7 december var välbesökt. Drygt 50 personer. Oktaven sjöng julsånger,
präst var Gunilla Fluur och sedan vidtog kaffe med dopp. Kollekten till kyrkan blev 800:- och byalagets kassa
berikades med 2.765:- genom lotteri och frivilliga bidrag. Sammantaget ett mycket trevligt arrangemang.
Julfesten på annandag jul blev också en trevlig föreställning med kaffe/te eller saft med tårta och tomtar som
delade ut påsar och paket till alla barn. Dessutom lotteri och sedan dans kring granen. Styrelsen var med och
hantlangade. Stort tack till ”Gittans jäntern” (initiativtagare till festen), lekledare Ingegerd, spelmännen ”Trio
Granqvist” samt tomtarna till häst, Ann-Chatrine och Jennifer.
Även denna gång sjöng Viktor Tågestad en julsång som avslutning. Tack Viktor för det. Byalaget fick intäkterna
från lotteriet kr. 1015:§17.
Val av styrelse för 2009. Kvar i styrelsen 1 år till är: Rolf, Berit och Örian. Årsmötet beslutar att för 2 år välja
Anita Bohman och Mari Carlsson till styrelsen samt att välja Rolf Edström till ordförande för Byalaget 2009
(omval av samtliga).
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine Ohlsson (omval).
§18.
Till revisorer för verksamhetsåret 2009 valdes Ulla Ramne-Annander och Sven Jönsson (omval). Till
revisorsuppleanter för 2008 valdes Birgitta Karlsson och Iréne Gradin (omval).
§19.
Val av valberedning. Inga frivilliga anmälde sig. Årsmötet beslutade därför att utse styrelsen till 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 2009 skall
vara 3 000:- (alltså oförändrat).

§22.
Till festkommitté för 2007 valdes på 1 år Anita Bohman (sammankallande), Disa Söderberg och Mari Carlsson
(omval på samtliga).
§23.
Årsmötet beslutade 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 och Anita Bohman (omval på båda).
§25.
Till ansvarig för årskortförsäljningen valdes på 1 år Ove Rolén (omval) som sedan väljer ut den hjälp han
behöver (flera anmäler att de vill hjälpa till).
§26.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes på 1 år byalagets styrelse (omval). Gulli och Knut Granquist
avsade sig redan förra året omval men de lovar dock att fortsättningsvis finnas till hands för att kunna hjälpa till
med tips och goda råd till dem som tar vid. I detta sammanhang informerade Knut om att de avtackats (sent men
inte desto mindre välment) av kyrkorådets ordförande Assar Kallin för deras nästan 30 år som kyrkliga
arrangörer på Vallen.
§27.
Till ansvariga för närradiosändningarna på 1 år valdes Berit Norberg och Inga Sehlin (omval).
§28.
Till fastighetsansvariga valdes på 1 år Rolf Edström, (sammankallande) Stefan Tågestad och Rune Alfredsson
(omval på samtliga).
§29.
Val av ledamot till Bergvägen. Till byalagets representant i ”Vägföreningen Bergvägen” valde årsmötet på 2 år
Rune Alfredsson.
§30.
Byalagets verksamhetsplanering för 2009. Så här går tankarna:
År 2009 har börjat med kyla och snö. En riktig ”gammeldags vinter” alltså. Med tanke på vädret samt det låga
deltagarantalet (det är kostsamt att värma upp Vallencia för bara 2-3 personer) väntar vi med ”tisdagsträffarna”
tills senare i vår. Kolla anslagstavlorna.
Den 26 mars kl. 19.30 kommer Ewert Ljusberg, ”Visbrytare & Dunderhållare”, till Vallencia. Entré 150:- med
fika (120:- utan fika). Ewert har ett trevligt och underhållande program och vi hoppas att byborna är med.
Lutherhjälpsafton på Vallencia planeras till torsdagen den 2 april. Då är det meningen Marie, Hans-Olov och
Bengt skall underhålla oss. Präst blir Gunilla Fluur. Kyrkan har lovat stå för fikat. Vår uppgift blir lotteriet till
förmån för Lutherhjälpen. Slutligt besked nästa vecka (vecka 12).
Påskutflykt till ”Hällvika” blir det den 12 april i år om föret och isen håller.
Vi återkommer med affischer som talar om vad som gäller.
Valborgsfirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. Under förutsättning att snödjupet tillåter och att vi
får hjälp med att ”dra ihop” brännbart material. Vi återkommer med tidpunkt för hjälpinsatsen. Hur det blir med
Oktavens medverkan vet vi inte ännu men vi tror att de kommer.
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med närmare detaljer bl.a. om tidpunkt när
det börjar våras.
Då det gäller midsommarfesten har ”Stavgänget” med Gulli i spetsen, som vanligt, lovat ställa upp. De har ju,
trots att vädrets makter inte alltid varit på bästa humör, alltid ordnat trevliga program. På julfesten hörde vi också
”Trio Granqvist” bestämma nästa spelning på just midsommarfesten.

Någon form av sommarfest hoppas vi kunna arrangera även i år. Exakt vad det kan bli vet vi inte idag, men
något i stil med 2008 är tanken. Tidpunkten bör väl ligga en bit in i juli medan ”hemvändarna” är kvar på
”Vållbyn”.
Den 29 augusti kommer Nick Borgen. Han startar höstturnén på Vallencia och vi tar det i stället för
surströmming. Mer om det senare. Om vi alla hjälps åt blir det trevliga sammankomster även i år.
§31.
Övriga frågor.
a) Berit hade fått erbjudande från sånggruppen ”Mylta” (Karin Isaksson/Mohlin) om ett arrangemang på
Vallencia. Gage är den entré som de själva ansvarar för. Byalaget kan tillgodoräkna sig överskottet från fikaförsäljningen. Mötet tycker det verkar OK om Berit tar ansvaret för arrangemangets genomförande. Det blir
också årsmötets beslut. (Junsele PRO har fått förfrågan men backat ur p.g.a. personalbrist). Mylta kommer till
Vallencia den 16 maj kl. 15.00.
b) Gulli har fått förfrågan från Gunnel Malmqvist om hjälp med att arrangera ”Blommornas dag” söndagen före
midsommar 2009. Gulli lovar ta ansvar för arrangemanget och skaffa den hjälp hon behöver och då är det lätt för
årsmötet att säga OK till medverkan i ”Blommornas Dag”.
c) Hur får vi med de yngre familjerna i byalagsarbetet? Rolf ställer frågan som vi, trots livlig diskussion, inte har
något bra svar på. Rune och Disa som varit med förr säger att ”det brukar ge sig”. Intresset kommer förr eller
senare.
d) Ulla undrar hur mycket vi betalar till STIM (ex. Hembygdsföreningen betalar fast summa varje år). Frågan är
ny för byalaget och årsmötet beslutar att vi ”ligger lågt” tills vi vet vad det handlar om.
§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 14 mars 2009
Örian Gradin sekr.
Justeras:
………………………
Rolf Edström, ordf.
…………………….
Disa Söderberg

………………….
Mari Carlsson

