
 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 
lördagen den 13 mars 2010 kl. 14.00 på Vallencia. 
 
14 närvarande. 
 

 
 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Rolf Edström. 
Parentation. Sedan årsmötet 2009 har flera Vallenbor, både boende på 
Vallen och utflyttade, lämnat oss. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 
lästes en dikt av Anders Frostensson.  
 
§2.  
Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Rolf Edström och till 
sekr. valdes Örian Gradin.  Till att justera protokollet valdes Monica Blom- 
ström och Rune Alfredsson 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av annonsering på Vallens anslagstavlor och 
på hemsidan, omnämnande i närradion samt kallelse i Byalagsnytt som 
delats ut till alla hushåll, godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från byalagsmötet den 14 mars 2009 upplästes och god- 
kändes. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 fanns bifogad i det Byalagsnytt 
som distribuerats inför årsmötet. Gulli påpekade att insatsen avseende  
”Vilda blommornas dag” saknades i verksamhetsberättelsen. Trots 
intensivt regnande hade man, med Gunnel Malmquist i spetsen, lyckats 
genomföra en mycket bra aktivitet. Så bra att den blev bäst i hela Väster- 
norrland. Värt att uppmärksammas tycke Gulli och det tyckte vi andra 
också. I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen och lades till 
handlingarna. 
 



 
§7. 
Berit presenterade resultatrapporten för 2009 som visade ett överskott på 
5 324: -. En resultatförbättring från föregående år med nästan 22 000: -. Ett 
glädjande resultat och det är bara att hoppas på en fortsättning i den 
riktningen. Vi har dock fortfarande höga driftskostnader för fastigheterna 
(ex. Eon vill ha nästan 15.000:- för elen 2009, försäkringarna kostar drygt 
4.000:- och vatten & avlopp nästan lika mycket).   Rapporten godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
 
§8. 
Resultat- och ballansräkningen för år 2009 fastställdes och lades till 
handlingarna. 
 
§9. 
Revisorernas berättelse för 2009 upplästes och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§10. 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen för 2009 full ansvarsfrihet. 
 
§11. 
Medlemsavgiften för 2011 diskuterades. Av diskussionen framgick att 
medlemmarna ansåg medlemsavgiften för låg och att den borde höjas. 
Dessutom föreslogs att de tre nivåerna på medlemsavgift (20:- för vuxen, 
10:- för barn och 50:- för familj) skulle tas bort. Årsmötets beslut blev att: 
1.  Medlemsavgiften fr.o.m. 2011 skulle höjas till 40:- per person.   
2.  Barn under 16 år ingen medlemsavgift. 
3.  Familjekortet tas bort.     
 
§12. 
Årsmötet beslöt att följande priser för uthyrning skall gälla under 2010:  
1. Slakteriet hyrs ut till jaktlaget för 800:- per år (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 för både 
    medlemmar och ickemedlemmar (här tas medlemsrabatten bort). 
4. Bagarstugan 40:- per dag (oförändrat). Här påminner årsmötet om att 
    man skall vara medlem i byalaget för att få hyra bagarstugan. 
 
 



 
 
§13. 
Till uthyrare för 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 då 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:- 
 
§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. 
Rapporter. 
Tisdagen den 16 februari 2010 (fettisdagen) arrangerade ”Stavgänget” en 
fettisdagsträff på Vallencia som samlade 16 personer. Man tittade på Disas 
film från 1989 och ”Stavgänget” bjöd på kaffe/te och semlor. En mycket 
trevlig sammankomst tyckte alla deltagare. 
Den 23 februari 2010 hade Byalagsforum årsmöte på Vallencia. Rolf, Anita 
och Monica deltog i mötet. Rolf rapporterade att Byalagsforum fortsätter 
arbetet med Kyrkvägarna, Torghandeln, Väntsal för bussresenärer 
mm.mm. Ordförande i Byalagsforum är f.n. Roger Johansson, Kvarnå. 
Monica rapporterade om Byalagsforums arbete med att behålla ”Lokala 
Rådet” i Junsele. Funktioner verkar försvinna och Monica har tillskrivit 
kommunen i ärendet.  
Monica berättar vidare att det nu eventuellt kan bli en lösning på beslutet 
om ett högstadium i Västra från 2011. Lärare, elever och föräldrar i 
Junsele och Ramsele är nu överens om en ny form av samarbete för 
högstadiet i Västra. Den nya organisationen föreslås innebära att det blir 
ett högstadium med 2 skolor (Junsele & Ramsele) och att lärarna åker 
emellan. Eleverna skulle då bl.a. få ett större urval av ämnen och slippa 
skolskjutsar. Nästa steg blir att få kommunen att se fördelarna med 
förslaget och därpå fastställa och sedan genomföra förslaget.   
    



§17. 
Val av styrelse för 2010.  Kvar i styrelsen 1 år till är: Anita och Mari. 
Årsmötet beslutar att för 2 år välja Berit Norberg och Örian Gradin 
(omval) samt Ingegerd Granquist (nyval) till styrelsen samt att välja 
Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 2010. 
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson 
och Ann-Chatrine Ohlsson (omval).  
 
§18. 
Till revisorer för verksamhetsåret 2010 valdes Ulla Ramne Annander och 
Sven Jönsson (omval). Till revisorsuppleanter för 2010 valdes Birgitta 
Karlsson (omval) och Rolf Edström (nyval). 
 
§19. 
Val av valberedning. Inga frivilliga anmälde sig. Årsmötet beslutade därför 
att utse styrelsen till valberedning. Det blir alltså, precis som förra året,  
styrelsen som måste jobba med att hitta styrelse- och kommittéledamöter 
för 2011.  
 
§20. 
Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören var för sig väljs att teckna 
firman.  
 
§21. 
Beloppsgräns för styrelsen (stadgarna § 4, mom 4). 
Årsmötet beslutar att styrelsens beloppsgräns för 2010 skall vara 3 000:- 
(alltså oförändrat). 
 
§22. 
Till festkommitté för 2010 valdes på 1 år Anita Bohman (sammankallande), 
Disa Söderberg och Mari Carlsson (omval på samtliga).  
 
§23. 
Årsmötet beslutade att inte skicka några ombud till Bygdegårdarnas Riks- 
förbunds distriktsmöte. 
 
§24. 
Årsmötet beslöt att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i 
Junsele Byalagsforum (årsavgift 200:-). Som representanter till Byalags- 
forum för 2010 valde årsmötet Rolf Edström och Anita Bohman (omval  
på båda). 
  
 



§25. 
Till ansvarig för årskortförsäljningen 2010 valdes på 1 år Ove Rolén 
(omval) som sedan väljer ut den hjälp han behöver. 
 
§26. 
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang för 2010 valdes byalagets styrelse 
(omval).  Skulle styrelsen känna osäkerhet i något avseende lovar Gulli och 
Knut hjälpa till att räta ut frågetecknen.  
 
§27. 
Till ansvariga för närradiosändningarna på 1 år valdes Berit Norberg och 
Inga Sehlin (omval).  
 
§28. 
Till fastighetsansvariga valdes på 1 år Rolf Edström, (samman- 
kallande) Stefan Tågestad och Rune Alfredsson (omval på samtliga). 
 
§29. 
Val av ledamot till Bergvägen.  
Rune Alfredsson har ett år kvar som ledamot i Bergvägens styrelse. 
 
§30. 
Byalagets verksamhetsplanering för 2010. Så här går tankarna: 
År 2010 har börjat med riktigt kallt väder (länge sedan vi hade en så lång 
sammanhängande köldperiod) och så småningom fick vi också snö. En 
riktig ”gammeldags vinter” alltså. För lågt deltagarantal (2 – 3 st) gör att 
de regelbundna tisdagsaktiviteterna läggs i malpåse. 
”Stavgänget” inbjöd till fettisdagsträff på Vallencia den 16 februari och En 
afton för Hela Världen genomfördes den 10 mars på Vallencia. 
Påskutflykt till ”Hällvika” blir det den 4 april i år om föret och isen håller. 
Vi återkommer med affischer med information. 
Valborgsfirande blir det på ”Brända Tomten” i Bäckbacken. Vi räknar 
med att få hjälp med ”risdragningen” och återkommer med tidpunkt för 
detta (i år finns det gott om ris efter avverkningarna på Vallen). 
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med 
närmare detaljer bl.a. om tidpunkt när det börjar våras. 
Då det gäller midsommarfesten hoppas vi på ”Stavgänget” med Gulli i 
spetsen även i år.  
Någon form av sommarfest hoppas vi kunna arrangera även i år. Exakt vad 
det kan bli vet vi inte idag, men något i stil med 2009 är tanken. Tidpunkten 
bör väl ligga c:a mitten av juli medan de flesta ”hemvändarna” är kvar på 
”Vållbyn”. 



Till hösten hoppas vi kunna hitta någon form av arrangemang på Vallencia 
(sonderingar pågår). Vi återkommer om och när vi hittat något lämpligt. 
 
§31. 
Övriga frågor. 
a) Flera byalagsmöten efterlyses. Om inga frågor finns som kräver bya- 
    lagets behandling kan man ju alltid informeras, umgås och fika tyckte 
    några.   
b) Gulli har fått förfrågan från Gunnel Malmqvist om hjälp med att arran- 
    gera ”De vilda blommornas dag” även i år. P.g.a. sjukdom (Gunnel har  
    brutit lårbenshalsen) är genomförandet lite osäkert i år. Vi avvaktar 
    besked från Gulli om hur förberedelserna fortskrider och om behovet  
    av hjälp för arrangemangets genomförande.   
     
§32 
Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat 
intresse och överlämnade klubban till pågående ordföranden Ingegerd  
som lovade göra ”så gott hon kan”. Hon passade även på att tacka Rolf för 
hans väl genomförda år som ordförande.  
                       
                         +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Efter årsmötet bjöd byalaget på kaffe och smörgåstårta. Innan vi gick hem 
lottade byalaget ut ett ex. av Hans-Olovs nya bok ”Raka vägen till Våll´n”. 
Det blev Gulli som vann boken.  
 
 
 
Junselevallen den 13 mars 2010 
 
 

Örian Gradin sekr.                                    
                                                      Justeras: 
 
                                                      …………………………. 
                                     Rolf Edström, ordf. 
 
                                                      …………………….          ………………….                       
                                                      Monica Blomström                  Rune Alfredsson 
 
     


