
 
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 
lördagen den 4 mars 2017 kl. 14.00 på Vallencia. 
 
14 närvarande.  
Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Ann-Chatrine Olsson, Gulli Granqvist, Knut 
Granqvist, Rune Alfredsson, Björn-Erik Rosin, Janne Sundin, Margareta Enroth, Ulla-
Britt Brodin, Signe Eriksson, Inga Selin, Stefan Johansson och Bosse Bohman.  
 
§1. 
Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. 
Parentation. Sedan årsmötet 2016 har några Vallenbor, lämnat oss. 
De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 
läste Ingegerd en dikt av Gun Hellström. 
 
§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 Björn-Erik Rosin. 
 
§4. 
Mötets utlysande, bestående av affischering på Vallen och i Junsele, 
information/kallelse på hemsidan samt annons i Västra Tips, godkändes. 
 
§5. 
Protokollet från senaste byalagsmötet (årsmötet 2016) är redan justerat 
och lagt till handlingarna. 
 
§6. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 delades ut till mötesdeltagarna. 
Efter en kort paus i mötet, så att alla skulle få tid att läsa igenom berättelsen, godkände 
mötet verksamhetsberättelsen varefter den lades till handlingarna. 
 
§7. 
Ekonomisk berättelse. Kassören Ann-Chatrin Olsson lämnade ekonomisk redogörelse 
avseende föreningens ekonomiska ställning per den 2016-12-31: Behållningen vid årets 
slut var 140 224:35. Årets resultat: + 10 343: -. 
Under 2016 har våra aktiviteter gett bra resultat vilket bidrar till att resultatet är 
positivt.  Det ekonomiska läget är för närvarande tillfredställande. 
 
§8. 
Resultat och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 



§9. 
Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna. 
 
§10. 
Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen för Vallens 
Byalag full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§11. 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2018 nämligen: Vuxna 40: - per 
person, barn under 16 år ingen avgift. (Familjekortet är sedan några år borttaget). 
Antal medlemmar 2016=121. 
  
§12. 
Årsmötet beslöt att följande priser för uthyrning skall gälla under 2017:  
1. Slakteriet hyrs ut till Junselevallens Jaktklubb för 1 600: -per år inkl. el.  
    (oförändrat). 
2. Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc.) 
    350: - per dag (oförändrat). Gäller både medlemmar och icke med-    
    lemmar. 
3. Vallencia för möten etc. (i princip halva lokalen) 100: -  per dag (oför-         
     ändrat) för både medlemmar och icke medlemmar.             
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 sommaren (maj-sept.). 
 
§ 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 (omval) och Eivor Tenglund 
(nyval). 
 
§14. 
Val av styrelse för 2017.  
Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Ingegerd Granquist, Örian Gradin och Eva Berg. 
Årsmötet beslutar att för 2 år välja Rune Alfredsson och Mari Carlsson (omval på 
samtliga).  Årsmötet beslutar välja Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 
2017 (omval). 
Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Hans-Ivar Karlsson (omval) 
och Margareta Blomström (nyval).  
 
§15. 
Till revisorer för 2017 valde årsmötet Maria Johansson (omval) och Janne Sundin 
(nyval).  
Till revisorsuppleanter för 2017 valdes Björn-Erik Rosin och Inga Selin (omval på 
båda). 
Till specialresurs väljer årsmötet Stefan Johansson (nyval). 
 
 



§16. 
Val av valberedning.  
Inga frivilliga anmälde sig i år heller. Årsmötet beslutade därför att utse styrelsen till 
valberedning för 2017.  
 
§17. 
Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören väljs att var för sig kunna teckna 
firman.  
 
§18. 
Beloppsgräns för styrelsen (stadgarna §4, mom. 4). 
Årsmötet beslutade att beloppsgränsen för styrelsen är 10 000:-(oförändrat). 
 
§19. 
Årsmötet beslutade att vi också fortsättningsvis skall vara medlemmar i Junsele 
Byalagsforum (årsavgift 300:-). Som representant till Byalags- 
forum för 2017 valde årsmötet Örian Gradin (omval). 
  
§20. 
Till ansvarig för årskortförsäljningen 2017 valdes på 1 år Björn-Erik 
Rosin (omval). Vi andra hjälper till så gott vi kan. 
 
§21. 
Till ansvarig för kyrkliga arrangemang för 2017 valdes Örian Gradin och Gulli 
Granquist (omval på båda).  
 
§22 
Fastighetsansvariga. Styrelsen utsågs till fastighetsansvariga för 2017 men ingen 
medlem har därmed befriats från att känna ansvar för eller att hjälpa till med 
underhåll av våra fastigheter. 
§23. 
Byalagets verksamhetsplanering för 2017. 
2016 har varit ett bra år med många och bra aktiviteter. Vi har haft många besökare 
på aktiviteterna och nettot har blivit över förväntan. 
Tyvärr är vi inte så många som ”gör jobbet”, och det blir slitigt i längden. 
Inför 2017 är följande aktiviteter fastställda: 
Lördagen den 4 mars kl. 14.00 är det dags för årsmöte. Efter mötet serveras kaffe/te 
och semlor. 
Vårstädningen måste vi försöka genomföra som tidigare på frivillig bas. 
Påskutflykten är inställd i år. 
Sista april med brasa på Brända Tomten och vårsånger av Oktaven skall vi genomföra 
med ungefär samma ”stuk” som tidigare år. 
Midsommarfest blir det den 23 juni (midsommarafton) kl. 13.00. Arrangemanget följer 
tidigare års firande och vi återkommer med detaljplanering så småningom. 
Sommarfest skall vi genomföra söndagen den 9 juli kl.18.00 i form av ett musik-kafé 
som tidigare år. Musikunderhållningen är bokad. Vi kommer med mer information 
senare. 



Bastubergsvandringen blir det den 13 juli med start vid Vallencia kl. 18.00. 
Höstgudstjänst och adventsgudstjänst planerar vi också att genomföra. 
Julfesten är inställd även i år. 
  
§24. 
Övriga frågor. 
Många av utebänkarna har kasserats av ålderdomssvaghet. Beställningen från Fröet 
har inte effektuerats. Vi försöker hitta bänkar på annat sätt.  
 
§25 
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.  
 
Sedan fikade vi kaffe/te och goda semlor och kakor som Ulla-Britt tagit med. 
                       
Junselevallen den 4 mars 2017 
 

 

 
 
Örian Gradin sekr.                                    Justeras:  ……………………… 
                                                                Ingegerd Granquist ordf. 
 

 
 
……………………… 

                                                                                         Björn-Erik Rosin 
 
                                                                                  
 
 
                     
                                                                                                                                                                         
 
     


