Protokoll
fört vid Vallens byalags årsmöte söndagen 22/2 2004 Närvarande 19 medlemmar
En parentation hölls innan årsmötet, där vi hedrade dem, som under året lämnat oss - med ljuständning,
en tyst minut och diktläsning.
§ 1.
Ordföranden Ove Rohlen hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2.
Val av presidium för mötet:
Ordförande: Rune Alfredsson
Sekr. Monica Blomström
Justeringspersoner:Ulla Ramne, Disa Söderberg
§3.
Föreliggande föredragningslista godkändes.
§ 4.
Mötets utlysande godkändes.
§5
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 6.
Styrelse samt verksamhetsberättelsen för 2003 godkändes.
§ 7.
Den ekonomiska rapporten samt resultat och balansräkningen fastställdes.
§ 8.
Revisorernas berättelse lästes upp, där ansvarsfrihet, för det gångna räkenskapsåret beviljas.
§ 9.
Mötet beslöt bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.
§ 10.
Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2005, skall vara oförändrad: 20:-kr för vuxna,10:kr- för barn,
50:-kr/familj
§ 11.
Mötet beslöt följande priser för år 2004, vid uthyrning av Vallencia: 300:- kr/dag vid uthyrning av hela
lokalen, 100:-kr för hyra vid möten av personer som ej är medlemmar i byalaget. För möten kan
medlemmar i Vallens byalag gratis använda Vallencia. Priset för uthyrning av bagarstugan fastställdes
till 20:- kr
§ 12
Till uthyrare av Vallencia valdes: Stefan Tågestad och 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.
Rapporter:
Byalaget har från Vägverket fått möjlighet att ta del av samt avge remissvar på de planerade åtgärder
som kommer att ske på Vallvägen fr.o.m. 2006. Mötet beslöt tillsätta en grupp bestående av Monica
Blomström, sammankallande, Örian Gradin, Anita Bohman, Sören Henriksson som går
igenom Vägverkets förslag. Monica rapporterade från Byalagsforum pågående verksamhet.

§ 16.
Val av styrelse:
Till ordförande för 2004 valdes Ove Rohlen.
Till ordinarie ledamöter för två år valdes: Maj Berglund, Örian Gradin, Berit Norberg.
Valda år 2003, kvar i styrelsen för år 2004 är: Mari Karlsson, Sara Berglund.
Till styrelsesuppleanter valda på ett år valdes: Hans-Ivar Karlsson och Anita Bohman.
§ 17.
Till revisorer omvaldes: Ulla Ramne, Sven Jönsson. Revisorssuppl. Birgitta Karlsson.
§ 18.
Eftersom ingen var villig att ingå i en valberedning, bordlades frågan till nästa byalagsmöte.
§ 19.
Mötet beslöt att ordföranden och kassören valdes att var för sig, tecknar byalagets firma.
§ 20.
Till Klubbmästare för år 2004 valdes Anita Bohman och Maj Berglund med uppdrag att ordna
fram ansvariga, som kan genomföra sammankomster och fester under året.
§ 21.
Mötet beslöt att byalaget skall vara medlem i Byalagsforum/Junsele.
§ 22.
Till ombud i Byalagsforum valdes, Monica Blomström och Ove Rohlen.
§ 23.
Mötet beslöt utse Ove Rohlen till ansvarig för årskortsförsäljningen. Ove delar ut medlemsblock, till
dom han tar hjälp av.
§ 24.
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang valdes Knut och Gulli Grankvist.
§ 25
Till ansvariga för närradion valdes Inga Sehlin och Berit Norberg.
§ 26.
Till ansvariga för byalagets fastigheter valdes Ove Rohlen och Stefan Tågestad.
§ 27.
Byalagets verksamhetsplanering 2004: Sedvanlig påskutflykt kommer att ske även i år. Maj B, Anita B,
Sven J samt Stefan T. ansvarar för detta.
§ 28.
Ordföranden tackade deltagarna på mötet för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Efter mötet bjöd byalaget på kaffe och smörgåstårta.
Junselevallen, dag som ovan
…………………………………………..
Monica Blomström, sekr.
Justeras:
………………………………
Rune Alfredsson
ordf. för mötet
……………………………………..
Disa Söderberg

………………………………
Ulla Ramne

