
 

 
Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag 

lördagen den 19 mars 2022 kl. 14.00 på Vallencia. 
 

 
 

Örian Gradin, Margareta Enroth, Janne Sundin, Inga-Helene Sehlin, Rune 
Alfredsson, Sara Berglund, Moa Berglund, Set Berglund, Disa Söderberg, 

Jennie Tenglund, Katarina Hedberg, Alf Granquist. 12 närvarande.  
   

 
 

 

§1. 
Mötet öppnades av Janne Sundin (Ingegerd sjuk i Covid 19) som hälsade de 

närvarande välkomna till årsmötet i Ingegerds ställe. 
Parentation. Sedan årsmötet 2021 har Vallenbor, i och utanför byn, lämnat 

oss. De bortgångna hedrades med ljuständning och en tyst minut. 
 

§2.  
Förslaget till dagordning godkändes. 

 
§3. 
Val av presidium för årsmötet. 

Till ordförande valdes Janne Sundin 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 VästraNytt, godkändes. 

 
§5. 

Kort genomgång av protokollet från årsmötet den 19 juni 2021. Proto- 
kollet är redan justerat. 

 
§6. 

Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 delades ut till mötesdeltagarna. 
Pandemin har gjort att byalaget tvingats lägga nästan all verksamhet på is 

2021. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

 



§7. 

Ekonomisk berättelse. 
Kassören Margareta Enroth lämnade ekonomisk redogörelse avseende 

föreningens ekonomiska ställning per den 2021-12-31. Behållningen vid 
årets slut var 138 416:97. Årets resultat: +9 498:62 

Under 2021 har nästan alla aktiviteter fått ställas in. Vi kunde dock 
genomföra adventsgudstjänsten med Oktaven och minglet på Kilen. Det 

ekonomiska läget får anses vara under kontroll för närvarande då vi under 
2021 fått sökta bidrag både från kommunen och Bygdegårdarna. 

 
§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 2021. 
 

§11. 
Årsmötet beslutade om att behålla medlemsavgiften för 2023: Vuxna 50:- 

per person, barn under 16 år ingen avgift.  
Antal medlemmar2021= 146. 

  
§12. 

Årsmötet beslöt att följande priser för uthyrning skall gälla under 2021:  
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 2022.  

Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är Mari Carlsson och Margareta Enroth. 
Årsmötet beslutar att till styrelseledamöter för 2 år välja Ingegerd Gran-

quist (omval) samt Moa Berglund (uppflyttad suppl. och Janne Sundin 
(nyval).  



  

  Årsmötet beslutar välja Ingegerd Granquist till ordförande för Byalaget 
2022 (omval). 

Till styrelsesuppleanter på 1 år beslutar årsmötet välja Jennie Tenglund 
(omval) och Katarina Hedberg (nyval). Rune Alfredsson har 1 år kvar som 

byalagets representant i Bergvägen. 
 

§15. 
Till revisorer för 2022 valde årsmötet Inga Selin (omval) och Örian Gradin 

(nyval).  
Till revisorssuppleant för 2022 valdes Ann-Chatrin Olsson (omval). 

 
§16. 

Styrelsen väljs att fungera som valberedning. 
 
§17. 

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

teckna firman.  
 

§18. 
Beloppsgräns för styrelsen 2022 (stadgarna §4, mom 4). 

Årsmötet beslutade att beloppsgränsen för styrelsen 2022 är 10 000:-
(oförändrat). 

 
§19. 

Årsmötet beslutade att vi även fortsättningsvis skall vara medlemmar i 
Junsele Byalagsforum (årsavgift 200:-). Som representant till Byalagsforum 
för 2022 på 1 år valde årsmötet Moa Berglund (nyval). 

  
§20. 

Årsmötet beslutade, efter diskussioner, att Byalaget även 2022 skulle vara 
medlemmar i LUS och att därmed betala årsavgiften (200:-). 

 
§21. 

Årsmötet beslutade att alla som vill och kan skall hjälpa till med årskorts- 
försäljningen.  

 
§22 

Till ansvarig för kyrkliga arrangemang för 2022 valdes Örian Gradin och 
Ingegerd Granquist (omval på båda).  

 
 



§23. 

Fastighetsansvariga: Till ”Stugfogde” för 2022 valdes Janne Sundin. 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. 

 
§24. 

Byalagets verksamhetsplanering för 2022 börjar komma i gång (alla 
restriktioner har nu tagits bort men Covid 19 finns ju fortfarande kvar, om 

än i lite lindrigare form) men vi börjar försiktigt. Vi bestämmer oss för att 
köra sista april med brasa, kaffe, korv och lotteri. Örian lovar (vid behov) 

skotta bort snön och med Runes hjälp fixa sittplatserna. Dessutom lovar 
Oktaven att komma och sjunga in våren. Brasan tänds kl. 18.30 och 

Oktaven kommer omkring kl. 19.00. Ingegerd lovar hålla i trådarna och 
hålla vårtal. 
Nästa aktivitet blir midsommarfesten. Där måste den nya styrelsen få 

träffas och dra upp riktlinjerna. Därefter får vi information. Rune och 
Örian lovar fixa björkar till Majstången.  

Stigen till Bastuberget är öppen och tillgänglig för den som så vill. Den 
finns också med i Kommunens aktivitetsprogram. Skyltar för detta 

ändamål kan beställas via kommunen. 
  

§25. 
Övriga frågor. 

a) Margareta har anammat Stefan Johansson föreslag förra året om att vi  
     skulle genomföra en gåfotbollsmatch på fotbollsplanen. 

    Förslaget heter ”Gåfotboll” och genomförs på en lite mindre plan och  
    det döms frispark till motståndarlaget om någon springer med bollen. 
    Vi får fortsätta fundera på den aktiviteten. 

b) Ingegerd framför via ombud/telefonbyalagets tack till dem som hjälper  
     till med att bl.a. städa ute och inne, klippa gräs m.m. 

c) Inkomna skrivelser avseende teaterföreställningar, bidrag till flykting- 
     mottagande m.m. läggs till handlingarna. 

 
§26 

Ordföranden avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för visat intresse 
samt tackar styrelsekamrater, medlemmar och övriga sympatisörer för 

årets arbetsinsatser. Därtill avtackades Rune (aktiv sedan byalagets 
bildande och i olika befattningar) samt Örian som varit byalagets 

sekreterare i 20 år med varsin bukett med tulpaner. Därefter påmindes om 
att vi skall fira 50-årsjubileet nästa år. 

 
 



 Margareta hade bakat tårta och kokat kaffe till gemensamt fika efter 

mötet. Tårtan var ”kanon” 
                       

 
 

Junselevallen den 19 mars 2022                        
 

 

 

Örian Gradin sekr.                                   Justeras:  ……………………… 
                                                               Janne Sundin  
 

 
Justeras: 
 

………………………….. 

 Rune Alfredsson 

 
 

                     
                                                                                                                                                                         
 

     


