
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 

lördagen den 7 mars 2020 kl. 14.00 på Vallencia. 

 

 

16 närvarande.  

Ingegerd Granquist, Bosse Boman, Stefan Johansson, Örian Gradin,  

Affe Granqvist, Sirpa Matkala, Sören Henriksson, Rune Alfredsson,  

Jenny Tenglund, Moa Berglund, Zeth Berglund, Margareta Enroth, 

Janne Sundin, Totti Granqvist, Mari Carlsson och Inga Selin 

   

 
 

 

§1. 

Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. 

Parentation. Sedan årsmötet 2019 har flera Vallenbor, lämnat oss. 

De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. Därefter 

läste Ingegerd dikten ”Jag skall gå genom tysta skyar” av Dan Andersson. 

 

§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 Rune Alfredsson. 

 

§4. 

Mötets utlysande, bestående av affischering på Vallen och i Junsele, 

information/kallelse på hemsidan samt annons i Västra Tips, godkändes. 

 

§5. 

Kort genomgång av protokollet från årsmötet den 2 mars 2019. Proto- 

kollet är redan justerat. 

 

§6. 

Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 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 Stefan Johansson lämnade ekonomisk redogörelse avseende 

föreningens ekonomiska ställning per den 2019-12-31: Behållningen vid 

årets slut var 139.389:74. Årets resultat: - 1.721:- 

Under 2019 har våra aktiviteter, som vanligt, haft många besökare. Tyvärr 

har kostnaderna varit högre än intäkterna varför vi, även i 2019, gjort en 

mindre förlust. Det ekonomiska läget får ändå anses vara under kontroll 

för närvarande. 

 

§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 2019. 

 

§11. 

Årsmötet beslutade om en höjning av medlemsavgiften för 2021 till: Vuxna 

50:- per person, barn under 16 år ingen avgift. Antal medlemmar2019=126. 

  

§12. 

Årsmötet beslöt att följande  priser för uthyrning skall gälla under 2020:  

1. Vallencia (hela lokalen ex. bröllop, dans, familje- och släktfester etc) 

    350:- per dag (oförändrat). Gäller både medlemmar och icke med-    

    lemmar. 

2. Vallencia för möten etc. (i princip halva lokalen)  100:-  per dag (oför-         

     ändrat) för både medlemmar och icke medlemmar.             

 

§ 13.  

Till uthyrare av Vallencia valdes på 1 år Mari Carlsson och Stefan 

Tågestad (omval).  

 

§14. 

Val av styrelse för 2020.  

Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Mari Carlsson och Stefan Johansson. 

Årsmötet beslutar att till styrelseledamöter för 2 år välja Rune Alfredsson, 

Örian Gradin och Ingegerd Granquist (omval på alla).  Årsmötet beslutar 

välja Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 2020 (omval). 



Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Jennie Tenglund 

(omval) och Moa Berglund (nyval). 

Rune Alfredsson har 1 år kvar som byalagets representant i Bergvägen. 

 

§15. 

Till revisorer för 2020 valde årsmötet Janne Sundin och Inga Selin (omval).  

Till revisorssuppleant för 2020 valdes Margareta Enroth (omval). 

 

§16. 

Årsmötet beslutar att ordföranden och kassören väljs att var för sig kunna 

teckna firman.  

 

§17. 

Styrelsen får fungera som valberedning. 

 

§18. 

Beloppsgräns för styrelsen 2020 (stadgarna §4, mom 4). 

Årsmötet beslutade att beloppsgränsen för styrelsen 2020 är 10.000:-

(oförändrat). 

 

§19. 

Årsmötet beslutade att vi även fortsättningsvis skall vara medlemmar i 

Junsele Byalagsforum (årsavgift 200:-) och LUS (årsavgift 200:-). Som 

representant till Byalagsforum för 2020 valde årsmötet Örian Gradin 

(omval). 

  

§20. 

Till ansvarig för årskortförsäljningen 2020 valdes på 1 år Björn-Erik 

Rosin (omval). Kassören och vi andra hjälper till efter förmåga. 

 

§21. 

Till ansvarig för kyrkliga arrangemang för 2019 valdes Örian Gradin med 

hjälp av övriga styrelsen.  Beslutades att försöka ordna höstgudstjänst på 

Vallencia i slutet av augusti eller början av september.  

 

 

 

§22. 

Fastighetsansvariga: Till  ”Stugfogde” för 2020 valdes Janne Sundin (som 

lovade måla det vita runt fönstren). Men varken styrelsen eller någon 

annan medlem har därmed befriats från att känna ansvar för eller att 

hjälpa till med underhåll av våra fastigheter. Vid omfattande/svåra insatser 

tar vi hjälp utifrån. 



 

§23. 

Byalagets verksamhetsplanering för 2020. 

2019 har vi haft ett flertal bra aktiviteter. Vi har haft många besökare på 

aktiviteterna och nettot har varit tillfredställande. 

Tyvärr är vi inte så många som ”gör jobbet”, och det blir slitigt i längden. 

Styrelsen hoppas och tror därför på fortsatt frivillig hjälp från våra 

medlemmar och i aktivitetsplaneringen får vi ta hänsyn till den situationen. 

 

Inför 2020 är följande aktiviteter fastställda: 

Onsdagen den 19 februari hyr vi ut Vallensia till Byalagsforums årsmöte. 

Vi lovar bjuda på både värme och kaffe. Roger J tar med smörgåstårta. 

Lördagen den 7 mars kl. 14.00 är det dags för årsmöte. Efter mötet blir det 

varm korv med bröd, kaka samt kaffe och te. 

Påskfirandet på Hällvika ställer vi in i år också. 

Valborgsmässoafton (30 april) på Brända Tomten blir det som tidigare år. 

Brasa (om det inte blåser för mycket) servering av kaffe/te/saft, korv och 

bullar. Lotteri, OKTAVEN sjunger vårsånger och Ingegerd håller tal till 

våren. Fikaserveringen öppnar kl. 18.00 och Oktaven sjunger vid 19.00-

tiden. 

Vårstädningen måste vi försöka genomföra även i år. Vi återkommer med 

mer information när snön smält och värmen ?? börjar kännas. 

Midsommarfest blir det den 19 juni (midsommarafton) kl. 13.00. Arrange- 

manget följer tidigare års firande och vi återkommer med detaljplanering 

så småningom. 

Sommarfest skall vi genomföra söndagen den 12 juli kl.18.00 i form av ett 

musik-kafé som förra året. Musikunderhållningen är bokad och Ingegerd 

har redan börjat fundera på ”musik-krysset”. Här tar vi entré. Vi kommer 

med mer information senare. 

Bastubergsvandringen blir det den 16 juli med start vid Vallencia kl. 18.00. 

Vädret betyder mycket för denna aktivitet så vi beställer vackert väder!! 

Vi bjuder på varm korv och dryck efter vandringen. 

Den 19 juli kl. 18.00  hyr ”Fyra Nyanser Av Grått” Vallencia. De genomför 

då ett musikcafé.   

Höstens aktiviteter ber vi få återkomma till men hör gärna av dig med 

idéer. 

  

§23. 

Övriga frågor. 

a) Stefan Johansson föreslår att vi genomför en match på fotbollsplanen. 

    Förslaget heter ”Gåfotboll” som genomförs på en lite mindre plan och  

    det döms frispark till motståndarlaget om någon springer med bollen. 

    Vi får fundera på saken. 



b) Ingegerd framför byalagets tack till dem som hjälper till vid våra  

    aktiviteter, klipper gräs m.m. 

c) Inkomna skrivelser avseende teaterföreställningar m.m. läggs till  

    handlingarna. 

 

§24 

Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat intresse 

samt tackar styrelsekamrater, medlemmar och övriga sympatisörer för allt 

arbete som har lagts och läggs ner så att vi kan fortsätta med att träffas och 

ha trevligt med Vallens Byalag .  

 

 

 

 

Efter mötet hade Ingegerd ordnat fika. Varmkorv med bröd och kaka samt 

kaffe och te. 

                       

                        

                       

        

 

 

Junselevallen den 7 mars 2020 
 

 

 

 

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

 

 

                                                                                 ……………………… 
                                                                                  Rune Alfredsson 

 

 

                     
                                                                                                                                                                         
 

     


