PROTOKOLL
fört vid Vallens Byalags årsmöte söndagen den 24 februari 2002 i Vallencia. Närvarande: 20 stycken
byalagsmedlemmar.
1.
Byalagets ordförande Stefan Tågestad förklarade årsmötet öppnat.
2.
Förslag till föredragningslista som skriftligt utdelats godkändes enhälligt.
3.
Till ordförande för årsmötet valdes enhälligt Roffe Söderberg.
Till sekreterare för årsmötet valdes enhälligt Rune Alfredsson.
Monica Blomström valdes enhälligt att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.
4.
Utlysningen av årsmötet, via affischer och byalagsnytt, godkändes enhälligt.
5.
Föregående byalagsmötesprotokoll, från den 25 november 2001, upplästes och godkändes.
6.
Styrelse- och verksamhetsberättelse som utdelats skriftligt godkändes enhälligt.
7.
Ekonomisk berättelse, skriftligt utdelad, godkändes enhälligt.
8.
Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes.
9.
Revisorernas berättelse föredrogs muntligt.
10.
I enlighet med revisorernas förslag beslutades enhälligt om full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2001.
11.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade enhälligt om oförändrad medlemsavgift för 2003. Dvs. 20 kr.
för vuxna och 10 kr. för barn. Dessutom beslutades enhälligt efter förslag från Ingegerd Granquist att
införa ett familjekort för 50 kr.
12.
I enlighet med styrelsens förslag beslutades enhälligt om oförändrad avgift för hyra under 2002 av
Vallencia och bagarstugan. 300 kr. för hyra av hela Vallencia under ett dygn. 100 kr. för hyra av
Vallencia för möten.
20 kr. vid varje tillfälle för hyra av bagarstugan samt medlemskap i byalaget.
13.
Till uthyrare av Vallencia 2002 omvaldes enhälligt Stefan Tågestad och Mari Carlsson.
Till uthyrare av bagarstugan 2002 omvaldes enhälligt Elvira Granquist.
14.
Beslutades enhälligt om fortsatt medlemskap i Junsele föreningsråd.
15.
Till ombud till Junsele föreningsråds årsmöte valdes enhälligt Roffe Söderberg och Ingegerd Granquist.
Till ersättare för dessa valdes enhälligt Disa Söderberg och Ann-Chatrin Olsson.
16.
Monica rapporterade från Byalagsforum: Nu har man kommit så långt med frågan om strandskydd att
det är beslutat att kommunerna utfärdar dispenser från förbudet om byggande närmare än 300 meter från
strand, tidigare var det länsstyrelsen som gav dispens.
De byar som kommer att ha ”öppet hus” i sommar är hittills: Gulsele, Eden, Mo, Vallen, Bölen och
Röån. Fler kan tillkomma.
Riks-90 kommer att färdigställas kommande sommar. Ruskvägen kommer också att åtgärdas men
Vallvägen finns inte med i någon planering de närmaste åren.

Ingegerd G. Informerade om att byggandet av bro över Sågbäcken kommer att börja när snön
försvunnit. Ingegerd frågade också om byalaget gjort någon skrivelse om f.d. hundgården i Vallnäset.
Detta är inte gjort och mötet kom till slutsatsen att det är svårt att veta vem man ska påverka för att få till
en sanering.
17.
Till ordförandeposten förelåg avsägning till omval av Agneta Sjökvist.
Till styrelseposterna förelåg avsägning till omval från Inga Sehlin.
Valberedningen föreslog Roffe Söderberg till ordförande för ett år. Till styrelseledamöter föreslog
valberedningen omval av Maj Berglund och Rune Alfredsson samt nyval av Monica Blomström och
Ove Rolén för en tid av två år. Till styrelsesuppleanter föreslogs omval av Mari Carlsson och Hans-Ivar
Karlsson för ett år. Årsmötet beslutade enhälligt helt enligt dessa förslag. Kvar i styrelsen ytterligare ett
år är Ann-Chatrin Olsson och Stefan Tågestad valda vid årsmöte 2001.
18.
Till revisorer omvaldes enhälligt Ulla Ramne-Annander och Sven Jönsson. Till revisorsuppleant
nyvaldes Birgitta Karlsson.
19.
Till valberedning för 2002 visade det sig vara svårt att få folk. Mötet beslutade bordlägga frågan till
senare möte.
20.
Till firmatecknare för byalaget för år 2002 valdes ordförande och kassör i förening.
För ärenden i post och bank har ordförande och kassör var för sig teckningsrätt.
21.
Beslutades att inte välja någon festkommitté utan försöka arbeta med samma arbetssätt som under
fjolåret..
22.
Beslutades att inte utse något ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsårsmöte.
23.
Till representanter i Byalagsforum omvaldes enhälligt Monica Blomström och Roffe Söderberg.
24.
Till årskortsförsäljare beslutades utse hela styrelsen. Elvira Grankvist är årskortsförsäljare i egenskap av
bagarstugeuthyrare.
25.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang omvaldes enhälligt Gulli och Knut Granquist.
26.
Till ansvariga för närradion valdes enhälligt Inga Sehlin. Monica Blomström hade avsagt sig uppdraget.
Beslutades att inköpa en bandspelare för inspelning av närradioinslag.
27.
Monica Blomström föreslog att några personer som ansvarar för fastigheternas tillsyn väljs. Efter
enhälligt beslut om detta valdes enhälligt Tage Berglund och Ove Rolén till fastighetsansvariga.
Ingegerd Granquist föreslog att sopställ införskaffas och ställs upp i anslutning till Vallencia. Beslutades
att göra detta och Harald Granquist erbjöd direkt att byalaget får en av honom kasserad soptunna att
använda vid Vallencia.
28.
Beslutades att ha traditionell påskutflykt på påskdagen den 31 mars. Stefan åtog sig att ansvara för att
detta kommer till stånd.
Viss kritik framfördes för att inte byalaget anordnat dans i samband med sommarfesten. Kritikerna
kanske missuppfattat innebörden av det beslut som fattades vid fjolårets årsmöte där det beslutades att
de som var villiga att anordna något kunde anmäla detta till styrelsen och få byalagets stöd.
Nu åtog sig emellertid Gulli och Ingegerd Granquist samt Inga Sehlin att anordna dans kommande
sommar under semestertiden.
Surströmmingsfest blir det någon gång i augusti under Maj Berglunds och Margot Johanssons ansvar.

29.
Roffe väckte förslaget om att eventuellt återinföra nomineringsmöten inför årsmöten. Det kanske skulle
förenkla att få med folk i styrelsen. Något beslut togs inte i frågan.
Stefan Tågestad hade fått förfrågan om byalaget är intresserad av annons i programbladet till VeteranSM som går av stapeln den 15-17 mars i Junsele. Mötet beslutade köpa en sådan annons på en kvarts
sida för 330 kr.
En brännbollsturnering mellan byalagen kommer att arrangeras under sommaren. Riktigt när, var och
hur är det ingen som vet.
30.
Ordföranden tackade och förklarade årsmötet avslutat. Därefter bjöds de närvarande på kams med stekt
fläsk och andra tillbehör samt kaffe.
Vallen, Junsele den 24 februari 2002.
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