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ÅRSMÖTE 2004
    SÖNDAG DEN 22/2

 KLOCKAN 15:00
PÅ VALLENCIA

Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett
årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer, represen-
tanter till olika organisationer vi är med i m.m.
Men dessutom är ju årsmötet det bästa tillfället för alla
medlemmar att säga sin mening. Hur tycker ni att årets
styrelse skött sina åligganden? Ska vi fortsätta med
byalaget? Ska vi fortsätta arbeta efter de former vi fastslog
vid förra årsmötet?

      KOM OCH SÄG VAD DU TYCKER!

   PÅ ÅRSMÖTET!
   (Vi skö bli bjudd på kaffe å smörgåstårta!)
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SYJUNTAN

pågår under vårvintern
följande onsdagar:

28/1. 11/2, 25/2, 10/3,
24/3, 21/4, 5/5.

Alltid på onsdagar
kl.13.00

På Vallencia

HEMSIDAN
http://hem.passagen.se/junselevallen/
har sedan starten besökts av drygt 15
000.
Kom ihåg att alla som bor i Vallen,
(eller med anknytning till byn) har
möjlighet att annonsera på hemsidan.
Har du något som
du vill sälja eller köpa, eller något
annat du vill ha in på hem-sidan,
kontakta Rune tel.: 220 46 eller
Mail: rune.alfredsson@minpost.nu



Byalagets styrelse har under år 2003 bestått av: Ordf. Ove Rohlén. Kassör:
Monica Blomström, Sekreterare: Rune Alfredsson, övriga ledamöter: Maj
Berglund, Mari Carlsson och Sara Berglund. Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson
Ann-Chatrin Olsson. Revisorer: Ulla Ramne-Annander och Sven Jönsson,
Revisorsuppleant: Birgitta Karlsson.
Närradioansvarig: Inga Sehlin.
Ansvariga för fastigheternas tillsyn: Ove Rohlén och Stefan Tågestad.
Årskortsförsäljare: Styrelsen samt Elvira Granquist.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli och Knut Granquist.
Uthyrare av Vallencia: Mari Carlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Elvira Granquist.
Representanter i Byalagsforum: Ove Rohlén och Monica Blomström.
Representanter vid Junsele föreningsråds årsmöte: Disa Söderberg och Eva
Berg. Ersättare för dessa: Stefan Tågestad och Sören Henriksson.
Under året har förutom årsmötet avhållits två byalagsmöten samt tre
styrelsemöten.
På påskdagen, var det som vanligt en välbesökt påskutflykt till Hällviken där ett
50-tal deltagare bjöds på kaffe, saft, fikabröd och varm korv. De som ville hade
också möjlighet att pröva fiskelyckan i Betarsjön.
Sven Jönsson och Ove Rohlén har tillverkat och satt upp en gångbro vid
Skifsjödammet så att man riskfritt kan ta sig över till andra sidan.
Byalagets stora 30-årsfirande skedde med ”Öppet-husdagar” den 10-12 juli.
Förutom att Vallencia hölls öppet med servering varje dag var det en hel del
andra aktiviteter under jubiléumdagarna. Tunnbrödsbak med Elvira, Lotten och
Gulli som ”bakerskor” den första dagen, ”Kul på Kilen” med lekar och kalas för
både stora och små och utflykt med byalagsmöte till Skifsjön dag två samt
underhållning på Vallencia av Doris från Övra och Knut från Vallen och servering
av kolbullar och kaffe med tårta samt en avslutande dans till Ronnie & Görans
orkester från Ö-vik den sista dagen.
Veckan efter samlades ett femtiotal på fotbollsplanen för krocketmatch mot
Röåns byalag. Några byalagsmedlemmar deltog också i motionsevene-manget
”Broarna runt” i Sollefteå i juli.
Den sedvanliga surströmmingsfesten inställdes i år och istället anordnades ett
jubiléumskalas den 1/11där byalaget bjöd på köttsoppa och dans med Maj
Berglund som ansvarig. Kent Ingelsson underhöll och tillsammans med Nils-
Arne Nilsson spelade han också vid den efterföljande dansen.

Junselevallens Byalags
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003
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Liksom föregående år medverkade byalaget i Hembygdens dag på Junsele
hembygdsgård. Syjuntan i Vallencia har varit igång varannan onsdag sedan i
höstas och fortsätter under vintern och våren. Traditionsenligt har en julgran
spridit sitt ljus i byn från sin plats på Kilen, och en annan har lyst upp
gårdsplanen vid Vallencia.
Liksom tidigare år har några kyrkliga arrangemang förlagts till Vallencia. Vi ser
naturligtvis gärna att fler medlemmar utnyttjar vår fina och lagom stora
samlingslokal. Detta gäller naturligtvis också bagarstugan.
Byalaget fick före jul ett piano som gåva av Torsten Berglund, (som en tid
vikarierade som präst i Junsele församling). Det tackar vi så mycket för.
Vid årsskiftet kunde vi konstatera drygt 15 000 besök på vår hemsida.
Till styrelsens glädje verkar nu medlemmarna ha insett vad byalagets
årsmötesbeslut de senaste tre åren innebär, dvs. att det inte åligger styrelsen att
se till att olika evenemang blir genomförda utan att alla som tycker att något
arrangemang ska göras måste ”ta tag i” det själva och med styrelsens välsignelse
genomföra idéerna.
Det är med glädje vi noterar att åtta personer har flyttat in i byn under detta
jubiléumsår, och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till byn och byalaget. Styrelsen
för verksamhetsåret 2003 riktar ett varmt tack till alla medlemmar, både bybor
och ”utbyssa” som på olika sätt stöttat verk-samheten i olika arrangemang och
aktiviteter så att det blivit möjligt att genomföra dessa på ett trevligt sätt. Vi
hoppas på fortsättning i samma anda
Styrelsen i Vallens Byalag 2003.

därför tycker vi att alla medlemmar (som tycker att byalaget ska fortleva) har ett
ansvar att komma med förslag på nya namn i styrelsen.
Vid årsmötet har vi alltså att välja: En ordförande samt minst tre ordinarie
styrelseledamöter.  Dessutom två suppleanter.
Övrigt att välja vid årsmötet, se inledningen av verksamhetsberättelsen.
I tur att avgå i styrelsen är: Ordf: Ove Rohlén. Ordinarie ledamöter: Rune
Alfredsson, Monica Blomström och Maj Berglund. Suppleanter: Hans-Ivar
Karlsson och Ann-Chatrin Olsson.
Av dessa har Rune, Monica och Ann-Chatrin definitivt avsagt omval.
Ove, Hans-Ivar och Maj är positiva till omval. Kvar i styrelsen är Mari Carlsson
och Sara Berglund som blev valda på två år vid årsmötet 2003.
Tänk efter och prata med dom DU vill föreslå och meddela gärna någon
i sittande styrelse redan nu.

Vi har inte någon valberedning i år,
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