
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 
lördagen den 09 mars 2013 kl. 14.00 på Vallencia. 
16 närvarande. (Närvarolista bifogas protokollet) 

 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. 
Parentation. Sedan årsmötet 2012 har några Vallenbor, lämnat oss. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 
läste Ingegerd en dikt av Gustav Rosin.  
 
§2.  
Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. Till ordförande valdes Ingegerd Granquist och till sekr. 
valdes Örian Gradin.  Till att justera protokollet valdes Doris Bergman och Eva Berg. 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av affischering på Vallen och i Junsele, information på 
hemsidan samt kallelse i Byalagsnytt, som delats ut till alla hushåll på Vallen och 
Vallnäset, godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från byalagsmötet den 08 oktober 2012 upplästes och god- 
kändes. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012, som fanns bifogad i det Byalags-  nytt 
som distribuerats inför årsmötet, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§7. 
Ekonomisk berättelse. 
Ann-Chatrin Olsson, som är kassör, var upptagen av familjeskäl varför 
ekonomiställningen föredrogs av ordföranden. 
Informationen visade att årets resultat blev – 12 167: - Det beror bl.a. på att vi i år 
inte orkat med något ”stort” evenemang som dragit pengar samt att vi investerat i 
högtalaranläggning och 2 bord med bänkar till Vallencia.  Av presentationen framgick 
vidare att det fanns 96 877:11 i kassan och på bank vid årsskiftet samt att den 
ekonomiska ställningen i övrigt kan anses vara tillfredställande.  
 
§8. 
Resultat och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§9. 
Revisorernas berättelse upplästes av Örian Gradin och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§10. 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen för 2012 full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012. 



 
§11. 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2014 nämligen: Vuxna 40: - per 
person (barn under 16 år ingen avgift och Familjekortet är sedan några år borttaget).  
  
§12. 
Årsmötet beslöt att följande priser för uthyrning skall gälla under 2013:  
1. Slakteriet hyrs ut till Junselevallens Jaktklubb för 1 600: -per år inkl. el.  
    (en höjning med 800: - genomfördes förra året). 
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 (oför-         
     ändrat) för både medlemmar och ickemedlemmar (medlemsrabatten 
     borttagen tidigare).             
4. Bagarstugan 40: - per dag (oförändrat). Här påminner årsmötet om att 
    man skall vara medlem i byalaget för att få hyra bagarstugan samt att   
    uthyrning av bagarstugan får ske endast under sommarhalvåret. 
 
§ 13.  
Till uthyrare av 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 när 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: - Närradiosändningarna är tills vidare vilande p.g.a. att det saknas tekniker för 
sändningarna. 
§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. 
El-avtalet med E-on har omförhandlats och är nu på 42,88 öre per kw inkl. miljö-el 
men exkl. distribution och skatter. Avtalet är på 3 år och gäller t.o.m. 2015-12-31. 
Lördagen den 17 november 2012, på eftermiddagen, var det musikunderhållning 
med fika på Vallencia. Ett 20-tal personer hade infunnit sig till musikstunden som 
hade lånat lite modell från ”kura skymning”. En trevlig tillställning med gott fika och 
trevlig musik. 
Den 9 december 2012 hade vi adventsgudstjänst på Vallencia. Nils-Erik Nilsson 
predikade, Anita Nilsson spelade och Oktaven sjöng julsånger. Färre besökare än 
förra året noterades. 
Den 14 december var det dags för julgröt på Vallencia. Eva och Ingegerd kokade 
julgröten och kaffet. Menyn bestod av julgröt, skinksmörgås och julmust samt kaffe 
och pepparkaka. En välbesökt kväll med god mat! 



Annandag jul, den 26 december, var det julfest på Vallencia. Gunvor och Solveig höll 
i trådarna och fick hjälp av en och annan frivillig. Dans kring granen och kaffe/saft 
och tårta till alla. I granen hängde godispåsar till barnen. Medhavda julklappar blev 
vinster i lotteriet som såldes. För musiken svarade ett förstärkt ”Trio Granqvist” och 
dansen leddes, som vanligt, av Ingegerd. Drygt 50 personer kom till festen och alla 
såg ut att trivas. Tisdagen den 15 januari 2013 bjöd byalaget de boende på 
Gunillagården på sura lingon med grädde och kaffe. Ingegerd höll i trådarna och 
Örian gick runt och pratade med gästerna. Alla tyckte att det smakade gott (det var ju 
länge sen sist). 
Tisdagen den 12 februari 2013kl. 18.00 (fettisdagen) hade vi fettisdagsträff på 
Vallencia.  Ett 20 tal personer hade infunnit sig och för 30:- fick man kaffe och semla. 
Gott och trevligt.   
 
§17. 
Val av styrelse för 2013. Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Ingegerd Granqvist, 
Örian Gradin och Eva Berg. Årsmötet beslutar att för 2 år välja  
Mari Carlsson och Rune Alfredsson (omval på båda).   Årsmötet beslutar välja 
Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 2013 (omval). 
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson och Ann-
Chatrine Ohlsson (omval på båda).  
 
§18. 
Till revisorer för verksamhetsåret 2013 valdes Sven Jönsson  och Rolf Edström 
(omval på båda).  
Till revisorsuppleanter för 2012 valdes Disa Söderberg  och Björn-Erik Rosin (omval 
på båda). 
 
§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, förutom det ordinarie styrelsearbetet, jobba med att hitta 
styrelse- och kommittéledamöter för 2014.  
 
§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 2013 skall vara 3 000: - 
(alltså oförändrat). 
 
§22. 
Årsmötet beslöt att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i Junsele 
Byalagsforum (årsavgift 200: -). Som representant till Byalags- 
forum för 2013 valde årsmötet Örian Gradin. 
  
§23. 
Till ansvarig för årskortförsäljningen 2013 valdes på 1 år Björn-Erik 
Rosin (omval). Vi andra hjälper till så gott vi kan. 



 
§24. 
Till ansvariga för kyrkliga arrangemang för 2013 valdes Gulli Granqvist och Örian 
Gradin (omval).    
 
§25. 
Till ansvarig för närradiosändningarna 2013 valdes på 1 år Inga Sehlin (omval).  
 
§26. 
Styrelsen utsågs till fastighetsansvariga för 2013. 
 
§27. 
Val av ledamot till Bergvägen.  
Rune Alfredsson valdes till byalagets representant i Bergvägens styrelse på 2 år 
(omval). 
 
§28. 
Byalagets verksamhetsplanering för 2013. Några saker/aktiviteter som vi hoppas 
kunna genomföra: 
Styrelsen inbjöd till fettisdagsträff på Vallencia den 12 februari. (30:- för semla och 
kaffe och är redan avklarat alltså). 
Lördagen de 9 mars (i dag alltså) är det dags för årsmötet. 
Påskutflykten till ”Hällvika” blir det den 31 mars (påskdagen). Påsk är ju tidigt i år så 
vi tror oss kunna lova både is på sjön och snö på lägdorna. Det passar både 
skidåkare och skoteråkare. Arrangemang ungefär som vanligt. 
Sista april blir det Valborgsmässofirande med grillad korv, kaffe och lotteri på Brända 
Tomten i Bäckbacken. 
Oktaven kommer som vanligt och sjunger vårsånger och i år är det vår tur att börja 
så Oktaven kommer redan kl. 19.00. Brasan har påbörjats under hösten 2012 men vi 
hoppas som vanligt på ytterligare ”tillskott” under våren. 
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med närmare 
detaljer, bl.a. om tidpunkt, när det börjar våras. 
Midsommarfest blir det den 21 juni (midsommardagen) kl. 13.00. Vi räknar med 
samma arrangemang som tidigare med midsommarstång, dans kring stången, fika 
och lotterier. 
Sommarfest skall vi i år hålla söndagen den 7 juli kl. 18.00. Vi håller f.n. på med att 
bestämma aktiviteter, underhållning mm. mm. 
Bastubergsvandringen måste vi ju genomföra (vi återkommer om tidpunkt) och 
huruvida vi skall vandra till Tjälsbodarna också tar vi oss en funderare på. Hösten får 
vi återkomma till. 
 
§29. 
Övriga frågor. 
Rune informerade om att vi året som gått haft c:a 140 betalande medlemmar. 
 
§30 
Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat intresse 
samt tackar medlemmar och övriga sympatisörer för allt arbete som har lagts och 
läggs ner så att vi kan träffas och ha trevligt med Vallens Byalag .   
                       



                        
                       
                         +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
Då det i år är byalagets 40-års jubileum bjöds det, efter årsmötet, på trivsam och 
uppskattad underhållning med GÖLE (Göran Stenmark och Lena Eriksson) samt, 
som vanligt, kaffe/te/saft med smörgåstårta och lotteri.  
 
 
 
Junselevallen den 09 mars 2013 
 
 
Örian Gradin sekr.                                    
                                                       
 
Justeras: 
 
                                                       
     ……………………… 
 Ingegerd Granquist ordf. 
 
                                                       
…………………….                     ………………….                       
   Doris Bergman                             Eva Berg 
 
 


