
Protokoll  
fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 01 mars 2014 kl. 14.00 på 

Vallencia. 10 närvarande. (Närvarolista bifogas protokollet) 
 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. 
Parentation. Sedan årsmötet 2013 har några Vallenbor, lämnat oss. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 
läste Ingegerd en dikt av Anna Bertilsson, Lillsele.  
 
§2.  
Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. 
Till ordförande valdes Ingegerd Granquist och till sekr. valdes Örian Gradin.  Till att 
justera protokollet valdes Anita Bohman. 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av affischering på Vallen och i Junsele, samt 
information/kallelse på hemsidan, godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från årsmötet den 2013-03-09 är redan tidigare uppläste och godkänt. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 delades ut till mötesdeltagarna. 
Efter en kort paus i mötet, så att alla skulle få tid att läsa igenom berättelsen, 
godkände mötet verksamhetsberättelsen varefter den lades till handlingarna. 
 
§7. 
Ekonomisk berättelse. 
Ann-Chatrin Olsson, som är kassör, informerade om föreningens ekono- 
miska ställning per den 2013-12-31. 
2013 redovisar föreningen ett stort plus-resultat beroende bl.a. på den milda vintern 
(årets värmekostnad är avsevärt lägre än förra året) samt att årets 
försäkringskostnader på c:a 6 000: - betalats redan 2012. Av presentationen framgick 
vidare att det fanns c:a 125 000:- i kassan och på bank vid årsskiftet samt att den 
ekonomiska ställningen i övrigt kan anses 
vara tillfredställande. Det behövs då vi måste göra en del reparations- och 
målningsarbeten under sommaren.  
 



§8. 
Resultat och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§9. 
Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna. 
 
§10. 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen för 2013 full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
 
§11. 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2015 nämligen: Vuxna 40: - 
per person (barn under 16 år ingen avgift och Familjekortet är sedan några år 
borttaget).  
  
§12. 
Årsmötet beslöt att följande priser för uthyrning skall gälla under 2014:  
1. Slakteriet hyrs ut till Junselevallens Jaktklubb för 1 600: -per år inkl. el.  
    (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 (oför-         
     ändrat) för både medlemmar och ickemedlemmar (medlemsrabatten 
     borttagen sedan några år).             
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 av 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 när 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: -. Närradiosändningarna är tills vidare vilande p.g.a. att det saknas tekniker 
för sändningarna. 
 



§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. 
Val av styrelse för 2014.  
Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Mari Carlsson och Rune Alfredsson. Årsmötet 
beslutar att för 2 år välja Ingegerd Granquist, Eva Berg och Örian Gradin (omval på 
alla 3).  Årsmötet beslutar välja Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 2014 
(omval). 
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson och Ann-
Chatrine Ohlsson (omval på båda).  
 
§17. 
Till revisorer för verksamhetsåret 2014 valdes Sven Jönsson och Rolf Edström (omval 
på båda).  
Till revisorsuppleanter för 2014 valdes Björn-Erik Rosin (omval) och Margareta 
Blomström (nyval). 
 
§18. 
Val av valberedning.  
Inga frivilliga anmälde sig. Årsmötet beslutade därför att utse styrelsen till 
valberedning för 2014.  
 
§19. 
Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören väljs att var för sig kunna teckna 
firman.  
 
§20 
Beloppsgräns för styrelsen (stadgarna § 4, mom. 4). 
Årsmötet beslutar att höja styrelsens beloppsgräns till 5 000: - fr.o.m. 2014. Beslutet 
var enhälligt. 
 
§21. 
Årsmötet beslutade att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i Junsele 
Byalagsforum (årsavgift 200: -). Som representant till Byalags- 
forum för 2014 valde årsmötet Örian Gradin. 
  
§22. 
Till ansvarig för årskortförsäljningen 2014 valdes på 1 år Björn-Erik 
Rosin (omval). Vi andra hjälper till så gott vi kan. 
 



§23. 
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang för 2014 valdes Gulli Granqvist och Örian 
Gradin (omval).    
 
§24. 
Ansvarig för närradiosändningarna. 
Närradiosändningarna är vilande f.n. och årsmötet beslutade därför att avvakta med 
valet av ansvarig för sändningarna till dessa återupptas. 
 
§25 
Fastighetsansvariga. 
Styrelsen utsågs till fastighetsansvariga för 2014 men ingen medlem har därmed 
befriats från att känna ansvar för samt att hjälpa till med underhåll av våra 
fastigheter. 
 
§26. 
Val av ledamot till Bergvägen.  
Rune Alfredsson har 1 år kvar. 
 
§27. 
Byalagets verksamhetsplanering för 2014.  
Några saker/aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra: 
Lördagen de 1 mars (i dag alltså) är det dags för årsmötet. Eftersom det är fettisdag 
nu på tisdag den 4 mars äter vi semlorna redan idag. 
Påskutflykten till ”Hällvika” blir det den 20 april (påskdagen). Påsk är ju sent i år så 
om isarna inte bär och snön har tinat bort från lägdorna kör vi påskträffen på 
Vallencia eller annan lämplig plats i år. Arrangemang med kaffe, korv, lotteri mm. 
mm. blir det ungefär som vanligt. 
Sista april blir det Valborgsmässofirande med grillad korv, kaffe och lotteri på 
Brända Tomten i Bäckbacken. 
Oktaven kommer som vanligt och sjunger vårsånger och man har lovat komma c:a 
kl. 19.00. Brasan har påbörjats under sommaren och hösten 2013 och det blir säkert 
ytterligare ”tillskott” under våren. 
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med närmare 
detaljer, bl.a. om tidpunkt, när det börjar våras. 
Midsommarfest blir det den 20 juni (midsommarafton) kl. 13.00. Vi räknar med 
samma arrangemang som tidigare med midsommarstång, dans kring stången, fika 
och lotterier mm. 
Sommarfest skall vi i år hålla söndagen den 13 juli kl. 18.00. Vi jobbar f.n. med att 
bestämma aktiviteter, underhållning mm. mm. 
Bastubergsvandringen måste vi ju genomföra (vi återkommer om tidpunkt) och 
troligen blir det att vandra till Tjälsbodarna också. Tidpunkt meddelas senare. 
Hösten får vi återkomma till. 



 
§28. 
Övriga frågor. 
Inga övriga frågor hade anmälts. 
 
§29 
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 .   
                       
                        
                       
        
 
 
 
Junselevallen den 01 mars 2014 
 

 

 
Örian Gradin sekr.                                    
                                                                      Justeras: 
                                                                                       ……………………… 
                                                                     Ingegerd Granquist ordf. 
 
 
 
 
                                                                                       …………………….                        
                                                                                       Anita Bohman 
 


