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Kallelse till årsmöte
Medlemmar till Vallens IS kallas till ordinarie årsmöte den 28 april 2021 kl 19:00
På grund av rådande pandemi hålls årsmöte i Lokal’n i Mjödvattnet.
Gott om plats och vi håller ansiktsmask till den som vill delta.
Medlem som vill delta digital meddela er mailadress till vallensis1928@outlook.com senast
25/4 så får ni en länk till vanlig webbläsare samt erhåller ekonomisk redovisning.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötets öppnande
Godkännande av föreslagen dagordning
Val av ordförande för årsmötet, val av sekreterare vid årsmötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas
rapport.
7. Rapport från fondförvaltningens styrelse.
8. Beslut om styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet för föregående verksamhets år.
9. Föredragning om 2021 års verksamhetsplan och budget.
Fika
10. Godkännande av föreslagen verksamhetsplan och budget.
11. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår.
12. Val av tre styrelserepresentanter för två år.
13. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
15. Val av anläggningsgrupp.
16. Val av badplatsgrupp.
17. Val av Fotbollskole/ungdomsgrupp.
18. Val av midsommargrupp.
19. Val av kioskgrupp.
20. Val av kontaktperson för skoterfrågor.
21. Val av styrelse till fondförvaltning.
22. Val av valberedning.
23. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
24. Övriga frågor.
25. Årsmötets avslutning.

Årsredovisning 2020
Styrelsen för Vallens idrottssällskap avger härmed följande redovisning för föreningens
verksamhet från kalenderåret 2020.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2020.
Mötet samlade 12 medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Mikael Greve
Ordförande
Ilona Boström
Sekreterare
Ulf Lundin
Vice ordförande.
Leif Lundberg
Kassör
Jessica Lundberg
Ledamot
Johan Andersson
Ledamot
Suppleanter har varit Linda Lundin, samt Bobby Eriksson
Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden.
Firmatecknare har varit Leif Lundberg och Mikael Greve utsedda av styrelsen.
På Valbar plats: Ulf Lundin och Leif Lundberg och Mikael Greve

Revisorer
Revisorer har varit Birger Olsson och Joakim Thorén, med Jan-Olov Greve som suppleant.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Håkan Stenlund (sammankallande) Gerhard Olofsson.

Medlemsantal
102 (134) medlemmar totalt varav 54 (71) är mellan 0-25 år.

Aktivitetsstöd
Till statligt aktivitetsstöd har 158 (250) sammankomster
VIS redovisar alla aktiviteter inom VIS, MIF och MVBK. Sedan betalar vi ut ungefär hälften
till MIF beroende på fördelning av aktiviteter.

Medlemsavgifter
Vid årsmötet beslutades om följande avgifter för 2021:
Vuxen medlem
70 kr
Barn 16år och yngre
30 kr
Hel familj + hemmaboende barn
150 kr
Avgift för att använda EnVISheten
150 kr

Ekonomisk ställning
Resultat av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets slut
framgår av kassarapport som redovisas vid årsmötet och biläggs årsredovisningen.

Verksamhetsberättelse
För Vallens Idrottssällskap liksom för många andra föreningar så blev 2020 ett annorlunda år
då Coronapandemin slog till. På grund av restriktioner tvingades vi ställa in Midsommarfest,
”musik i Vallen”, Nymeks sommarfest och vår Pubkväll mm.

Det blev även knepigare med spontana arrangemang då restriktionerna hindrade att större
sällskap än 8 fick träffas.
Glädje var att ungdomar födda 2002 och yngre tilläts utöva idrott under försiktighetsåtgärder
och framför allt utomhus, det gjorde att vi hade möjlighet att genomföra både Fotbollsskola
och simskola.
8 ungdomar fick möjlighet feriearbeta i föreningens aktiviteter och skötsel av anläggningarna.
Vi arrangerade även det sedvanliga medlemslotteriet.
Den nya större badplatskiosken har varit öppen i 6 veckor under sommaren.
I september anordnade vi grillning av hamburgare åt jaktlaget
Vi genomförde färre styrelsemöten 2020 än normalt pga pandemin trots att vi även provat ha
digitala möten.
Arbetshelg vid Envisheten genomfördes vår och höst med försiktighetsåtgärder.
Vallens IS hoppas på bättre tider 2021 för både vår verksamhet och våra medlemmar.
Till sist vill styrelsen till alla och en var som hjälpt till säga
TACK FÖR INSATSEN UNDER 2020
VALLEN 12/4 2021
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………………………………………….....
Johan Andersson

MVBK informerar
Som alla känner av är det konstiga tider. Det är bara att anpassa och ställa om. I sommar
kommer Mjövallen att ha ett yngre mixlag födda 2013-14 i seriespel. Planen är också att
erbjuda träning för barn som är något år yngre. Samt att arrangera intern tränarutbildning för
intresserade föräldrar och bybor. Målsättningen på sikt är att vi kan ha fler lag och åldrar i
gång med fotbollsspel i någon form. Hör gärna av Er med tankar och ideèr om hur vi kan
uppnå det.

Envisheten
Hyr lokalen för fest eller andra
arrangemang
Medlemmar:
200 kr första dygnet
därefter 100 kr per påbörjade 12-timmars
period

Medlemsavgifter

Ej medlem och andra
föreningar/sällskap utanför Vallen:
800 kr första dygnet, därefter 400 kr per
påbörjad 12-timmars period

Bokningsavg. EnVISheten 150 kr/ år

Den som hyr är ansvarig för lokalen och
måste finnas på plats.
Boka hos Jessica 070-219 37 37
Fredrik 070-628 32 25
e-mail: stormcatcher@mail.com

Familj + hemmaboende barn 150 kr
Vuxen medlem

70 kr

Barn 16 år och yngre

30 kr

Alla som använder sig av våra lokaler bör
betala Medlemsavgift och avgiften för
Envisheten för att vi ska kunna hålla den
öppen och tillgänglig för alla och gäller
även sommargäster
För familj 150+150kr
För enskild vuxen 70+150kr

OBS: Alla behöver hjälpa till och fånga upp de aktiviteter som bedrivs inom föreningen.
Även spontanidrott, 3 ungdomar mellan 7-25 och en ledare är allt som krävs för en
aktivitet. Kontakta medlemmar i styrelsen så kan vi stötta och fånga dessa tillfällen.

