Protokoll
fört vid Vallens byalags årsmöte söndagen 23/3 2003 i Vallencia. Närvarande 22 medl.
§ 1.
V.ordf. Ove Rohlen hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2.
Föreliggande föredragningslista godkändes.
§ 3.
Val av presidium för mötet:
Till ordförande valdes: Rune Alfredsson
Sekr: Monica Blomström
Justeringspersoner: Ulla Ramne-Annander, Sara Berglund
En parentation hölls, med ljuständning, en tyst minut samt diktläsning, där vi hedrade
dem, som under året lämnat oss.
§ 4.
Mötets utlysande godkändes.
§ 5.
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 6.
Styrelse samt verksamhetsberättelsen för 2002 godkändes.
§ 7.
Den ekonomiska rapporten samt resultat o balansräkningen fastställdes.
§ 8.
Revisorernas berättelse lästes upp av Ulla Ramne-Annander, revisorerna beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9.
Mötet beslöt bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
§ 10.
Mötet beslöt att medlemsavgiften i Byalaget, skall vara oförändrad: dvs. 20:- för vuxna,
10:- för barn, 50:- /familj
§ 11.
Mötet beslöt att pris 2003 för uthyrning av Vallencia skall vara 300:- för hyra av hela
lokalen samt 100:- för hyra vid möten.
Priset för uthyrning av bagarstugan fastställdes till 20:-.
§ 12.
Till uthyrare av Vallencia valdes: Stefan Tågestad samt Mari Karlsson, till uthyrare av
bagarstugan valdes Elvira Granqvist
§ 13.
Mötet beslöt att byalaget skall vara medlem i Junsele Föreningsråd.
§ 14.
Till ombud vid Junsele Föreningsråds årsmöte valdes: Ordinarie: Disa Söderberg samt
Eva Berg, Suppl. Sören Henriksson och Stefan Tågestad
§ 15.
Val av styrelse för år 2003
Till ordförande för 2003 valdes Ove Rohlen.
Till ledamöter för två år valdes: Mari Karlsson samt Sara Berglund.
Valda år 2002, kvar i styrelsen för år 2003 är: Rune Alfredsson, Maj Berglund, Monica
Blomström.
Till suppleanter valda på ett år valdes: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Katrin Olsson.
§ 16.
Till revisorer omvaldes: Ulla Ramne- Annander samt Sven Jönsson, till revisorssuppl.
valdes Birgitta Karlsson.
§ 17.
Frågan om valberedning bordlades till nästa möte.
§ 18.
Ordföranden och kassören valdes att var för sig ,teckna byalagets firma.

§ 19.
Beslöts att ej utse någon festkommité. Beslöts att fortsätta som tidigare år med verksamheten. dvs att det åligger ej styrelsen att se till att olika evenemang blir genomförda, utan
alla som tycker att något arrangemang eller aktivitet ska göras måste ”själva ta initiativ”
samt med styrelsens medgivande genomföra idéerna.
§ 20.
Till ombud i Byalagsforum valdes, Monica Blomström och Ove Rohlen.
§ 21.
Eftersom ingen var villig att ta på sig att vara årskortsförsäljare, beslöts att styrelsen
samt Elvira G skall ansvara för årskortsförsäljningen.
§ 22.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes Knut och Gulli Granqvist.
§ 23.
Till ansvarig för närradion valdes Inga Sehlin. Inga väljer själv hur ofta hon vill sända
kvartar i närradion. Styrelsen skall meddela Inga, vilka aktiviteter som planeras i
byalaget.
§ 24
Till ansvariga för byalagets fastigheter valdes Ove Rohlen samt Stefan Tågestad.
§ 25.
Byalagets verksamhetsplanering 2003.
Beslöts att: tillfråga Stefan T, Sven J samt Maj B. om sedvanlig påskutflykt.
Från Byalagsforum har kommit förfrågan om byalaget under juli vill delta med
”öppethus” i byarna.
Efter disk. beslöts att: vi skall delta även i år, vi skall undersöka vilka som är villiga att
ansvara för arrangemanget.
- från Hembygdsföreningen har kommit förfrågan om att delta på Hembygdens dag –
första söndagen i augusti på Hembygdsgården.
- Mötet beslöt att byalaget skulle delta, Ulla Ramne Annander utsågs till
kontaktperson.
- en förfrågan om deltagande i en brännbollsturnering, avslogs för tillfället, kan
återupptas om intresse finns.
- Disa och Maj , var villiga att starta upp Fredagsträffarna igen var 14:e dag, mötet
beslöt att tillstyrka förslaget.
§ 26.
Övriga frågor
- En fråga om att i årets budget avsätta 5000:- i en fond för tryckande av en framtida bok
om Vallens historia, tillstyrktes.
- En fråga om att ev. ställa i ordning ett rökeri i byn, behandlades, beslöts att Stefan hör
med jaktlaget om intresse finns hos dem samt andra att planera samt komma med förslag
till byalaget i frågan.
- En motion, från H-O Alfredsson har inkommit till byalaget, om att utse Eva Andersson
till hedersmedlem i byalaget, Eva var en av dem som tog initiativ till bildandet av
Vallens byalag för 30 år sedan. Mötet beslöt tillstyrka motionen.
- Informerades om kontakterna med Vägverket ang.Vallvägen.
§ 27.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
------------------------Efter mötet bjöds på kaffe och smörgåstårtor.
Junselevallen, dag som ovan
------------------------------------------- ------------------------------------Rune Alfredsson ordf. för mötet
Monica Blomström, sekr
Justeras:
-----------------------------------Sara Berglund

----------------------------------Ulla Ramne-Annander

