
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 
lördagen den 19 mars 2011 kl. 14.00 på Vallencia. 
 
17 närvarande. 
 

 
 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. 
Parentation. Sedan årsmötet 2010 har flera Vallenbor, både boende på 
Vallen och utflyttade, lämnat oss. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 
läste Ingegerd en dikt av Gun Hellström.  
 
§2.  
På begäran från ordföranden beslutade årsmötet att flytta punkterna 7, 8, 
9, och 10 på dagordningen till efter punkten 29. I övrigt godkändes för- 
slaget till dagordning. 
 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Ingegerd Granquist 
och till sekr. valdes Örian Gradin.  Till att justera protokollet valdes Rune 
Alfredsson och Mari Carlsson. 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av annonsering i Västra Nytt och på hemsidan, 
omnämnande i närradion samt kallelse i Byalagsnytt som delats ut till alla 
hushåll , godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från  byalagsmötet den 9 november 2010 upplästes och god- 
kändes. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 som fanns bifogad i det Byalags-  
nytt som distribuerats inför årsmötet godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§11. 
Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2012 nämligen: 1. Vuxna 40:- 
per person, 2. Barn under 16 år ingen avgift och Familjekortet borttaget.   



§12. 
Årsmötet beslöt att följande  priser för uthyrning skall gälla under 2011:  
1. Slakteriet hyrs ut till jaktlaget för 800:-per år (oförändrat). 
2. Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc) 
    350:- per dag. Gäller både medlemmar och icke medlemmar (oföränd- 
    rat). 
3. Vallencia för möten etc. (i princip halva lokalen)  100:-  per dag för både 
     medlemmar och ickemedlemmar  (medlemsrabatten borttagen ifjol). 
4. Bagarstugan 40:- per dag (oförändrat). Här påminner årsmötet om att 
    man skall vara medlem i byalaget för att få hyra bagarstugan samt att   
    uthyrning av bagarstugan får ske endast under sommarhalvåret. 
 
§13. 
Till uthyrare för Vallencia valdes på 1 år Mari Carlsson och Stefan 
Tågestad (omval).  
Till uthyrare av bagarstugan på 1 år valdes Mari Carlsson och Anita 
Bohman (omval). 
 
§14. 
Junsele Föreningsråd tillkom för att förenkla administrationen och minska 
kostnaderna då Junsele Lokalradio startade. Föreningsrådet söker ett 
sändningstillstånd vilket gäller för alla föreningar som är med i Förenings- 
rådet och det blir då också bara en avgift. Årsmötet beslutar att Vallens 
Byalag skall vara medlem i Junsele Föreningsråd även i fortsättningen.  
Årsavgiften är 300:- 
 
§15. 
Till ombud för byalaget vid Junsele Föreningsråds årsmöte valdes på 1 år 
Disa Söderberg och Eva Berg (omval). Till suppleanter d:o på 1 år valdes 
Stefan Tågestad och Sören Henriksson (omval). 
 
§16. 
Rapporter. 
Tisdagen den 8 mars 2011 (fettisdagen) hade vi fettisdagsträff på Vallencia.  
För 20:- fick man kaffe och semla (bakad av Brödboden). Vi var 16 perso- 
ner som fick en trevlig pratstund och goda semlor med kaffe. Värt att upp- 
repas tyckte deltagarna. 
Den 16 mars arrangerades en afton för Hela Världen på Vallencia i sam- 
arbete med Oktaven och Församlingen. Det kom mer än 50 personer och 
för underhållningen stod en decimerad Höbäckstrio (Kent Ingelsson och 
Göran Stenmark) men förstärkt med Mari Eriksson. Präst var Martin 
Jönsson och vi lyckades få ihop hela 5.000:- till kyrkans fasteinsamling. 
Dessutom hade vi alla en trevlig kväll.  



    
§17. 
Val av styrelse för 2011. Berit Norberg avgår och kvar i styrelsen 1 år till är 
då: Ingegerd Granquist och Örian Gradin. Årsmötet beslutar att för 2 år 
välja Mari Carlsson (omval) och Rune Alfredsson (nyval) samt för 1 år 
välja Eva Berg (nyval).   Årsmötet beslutar välja Ingegerd Granquist till 
ordförande för Byalaget 2011. 
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson 
och Ann-Chatrine Ohlsson (omval).  
 
§18. 
Till revisorer för verksamhetsåret 2011 valdes Ulla Ramne Annander och 
Sven Jönsson (omval). Till revisorsuppleanter för 2010 valdes Disa Söder- 
berg (nyval) och Rolf Edström (omval). 
 
§19. 
Val av valberedning. Inga frivilliga anmälde sig. Årsmötet beslutade därför  
att  utse styrelsen  till valberedning. Det blir alltså, precis som förra året,  
styrelsen som måste jobba med att hitta styrelse- och kommittéledamöter 
för 2012.  
 
§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 2011 skall vara 3.000:- 
(alltså oförändrat). 
 
§22. 
Årsmötet beslöt att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i 
Junsele Byalagsforum (årsavgift 200:-). Som representant till Byalags- 
forum för 2011 valde årsmötet Monica Blomström 
  
 
§23. 
Till ansvarig för årskortförsäljningen 2011 valdes på 1 år Björn-Erik 
Rosin (nyval). Vi andra hjälper till så gott vi kan. 
 
§24. 
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang för 2011 valdes Gulli Granqvist 
och Örian Gradin (nygamla val)    



 
 
§25. 
Till ansvariga för närradiosändningarna på 1 år valdes Berit Norberg och 
Inga Sehlin (omval).  
 
§26. 
Styrelsen utsågs till fastighetsansvariga för 2011. 
 
§27. 
Val av ledamot till Bergvägen.  
Rune Alfredsson  valdes (omval)  som ledamot i Bergvägens styrelse på  
2 år. 
 
§28. 
Byalagets verksamhetsplanering för 2011. Några saker/aktiviteter som vi 
planerar åstakomma: 
Styrelsen inbjöd till fettisdagsträff (20:- för semla och kaffe) på Vallencia 
den 8 mars och En afton för Hela Världen genomfördes den 16 mars på 
Vallencia. 
Påskutflykten till ”Hällvika” (påsken är sent i år, påskdagen är den 24 
april) måste vi nog ställa in i år. Föret tar nog slut före påsk i år. Eventuellt 
gör vi något annat. Vi återkommer med affischer med information. 
Valborgsfirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. Vi räknar 
med att få hjälp med ”risdragningen” och återkommer med tidpunkt för 
detta (i år finns det gott om ris efter avverkningarna på Vallen). 
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. När vi skall göra den 
bestämmer vi senare. 
Den 14 juni kommer Susanne Alfvengren. En populär estradör som nu 
återkommer till Vallencia. Vi återkommer till evenemanget senare.  
Då det gäller midsommarfesten hoppas vi på ”Stavgänget” med Gulli i 
spetsen även i år. 
Hur det blir med Blommornas Dag vet vi inte, men blir den av så ställer vi 
väl upp.  
Någon form av sommarfest hoppas vi kunna arrangera även i år. Kanske 
något i stil med förra årets trevliga kvällsaktivitet. 
Till hösten hoppas vi kunna hitta någon form av arrangemang på Vallencia 
(sonderingar pågår). Vi återkommer om och när vi hittat något lämpligt. 
 
 
 
 
 



§29. 
Övriga frågor. 
a) Flera mötesdeltagare vill gärna göra en Bastubergsvandring även i 
sommar. Ingegerd säger att det kan bli både det och något annat. 
b)Gulli och Knut lovar ställa upp som instruktörer vid ev. kvastbindning 
bara de får hjälp med att bryta och hämta riset. 
 
§30 
Revisorerna har informerat om att de vid revidering av 2010 års bokslut 
konstaterat att kassan inte stämmer. Med anledning här av beslutar mötet 
att ajournera årsmötet för utredning av kassabristen. 
 
§31 
Den 2 april 2011 kl. 15.00 återupptas årsmötesförhandlingarna efter att 
kassabristen utretts och kassabristen 0-ställts. 
 
§7 
Ekonomisk berättelse. 
Utgifterna för 2010 års verksamhet blev 68.617:90 medan inkomsterna 
stannade vid 64.140:- Det betyder ett resultat på -4.477:90. Den största 
kostnaden är som tidigare år elen. En ovanligt kall vinter samt att kost- 
naderna för elen till slakteriet nu finns med gör att el-räkningarna skjutit  
i höjden. Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.   
 
§8 
Resultat- och balansräkning. 
Resultat och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9 
Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelser upplästes och lades till handlingarna. 
 
§10 
Styrelsens ansvarsfrihet. 
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen för 2010 
full ansvarsfrihet. 
     
§32 
Ingegerd informerade om den uppkomna kassabristen, att kassören nu fått 
lämna sitt uppdrag och att saknade pengar återbetalats. 
Ordföranden lämnade ordet fritt i ärendet men inga ytterligare frågor eller 
kommentarer framfördes. Ärendet avses härmed avslutat. 



§33 
   
Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat intresse 
samt tackar medlemmar och övriga sympatisörer för allt arbete som har 
lagts och läggs ner så att vi kan träffas och ha trevligt med Vallens Byalag .   
                       
                        
                       
                         +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
Efter årsmötesförhandlingarna den 19 mars bjöd byalaget på kaffe och 
smörgåstårta och efter att årsmötesförhandlingarna återupptagits och 
avslutats den 2 april blev det kaffe och flarnkaka.  
 
 
 
Junselevallen den 19 mars och den 2 april 2011 
 
 

Örian Gradin sekr.                                    
                                                      Justeras: 
 
                                                      ……………………… 
                                     Ingegerd Granquist ordf. 
 
                                                      …………………….          ………………….                       
                                                      Mari Carlsson                           Rune Alfredsson 
 
     


