Överenskommelse inom Rätansbygdens byalag om
fördelningen av årlig vindersättning
Senast ajourförd den 19 mars 2017.
Följande överenskommelse om fördelningen av årlig vindersättning ska gälla från 2015 och till
och med 2017 års utbetalning enligt beslut vid extra föreningsstämma i november 2015.
Överenskommelsen har kompletterades genom beslut vid ordinarie föreningsstämmor och
styrelsebeslut. Dessa senare beslut är inarbetade i detta dokument.
Översyn av överenskommen fördelningen ska ske efter 2017 års fördelning.

Fördelningsprinciper
Administrativ ersättning
– 10 % till administrativ budget som innehåller intäkter - kostnader. Budgeten ska inte
innehålla några projekt utan enbart administration.
– 5 % förfogas av byalagets styrelse till att skapa trivsel och samhörighet inom bygden.
Ansökningar om att nyttja dessa s.k. trivselpengar under aktuellt verksamhetsår kan lämnas till
Rätansbygdens byalag (vanlig post eller e-post) under mars månad eller under juli månad för
beslut omedelbart efter respektive månads utgång. Ansökan ska åtföljas av uppgifter om
sökande, planerade aktiviteter och en kostnadsberäkning.

Fördelning mellan byarna:
– 30 % till Rätans företagare/föreningar.
– 30 % till Handsjöbyns företagare/föreningar. I denna procentsats ingår den elkostnad som
lagts fast i avtalet med Mullbergs Vind.
– 10 % till övriga byars företagare/föreningar inom byalaget

Rätansbygdens utvecklingsfond
15 % tillförs Rätansbygdens utvecklingsfond (RUF). RUF är tillgänglig för alla byar. Medlen
ska framför allt användas för större insatser inom bygden och i enlighet med gällande
utvecklingsplan. Byalagets stämma beslutar om användningen av RUF. Ambitionen ska vara
att under de inledande åren successivt avsätta en större andel av tillgängliga medel till RUF och
därmed bygga upp ett verksamt kapital i fonden.

Ansökningsförfarande m.m.
Besked om hur mycket pengar som faller ut till byalagets disposition lämnas av Mullbergs vind
under februari månad året efter intjänandeåret. Det är först därefter det är meningsfullt att
arbetet med medelsfördelning i kronor och bedömning av ansökningar m.m. tar sin början
enligt nedan, d.v.s.:




Ansökningar om projektmedel kan lämnas in årligen mellan den 1 mars och den 31
mars. Därefter behandlas ansökningarna av byalagets styrelse under april månad.
Ansökningar om projektmedel ska lämnas/sändas till byalagets fysiska postlåda eller epostlåda.
Av ansökan ska framgå vem som söker med namn, adress, kontaktperson, e-postadress,
sökt belopp, syfte med projektet, tidplan, budget (inklusive ev. medfinansiering och
eget arbete).







Sökande förenings/organisations avsikt att genomföra det projekt för vilket
vindkraftsmedel söks ska styrkas genom protokollsutdrag eller motsvarande.
När prioriteringar mellan projektansökningar är nödvändiga ska stor vikt läggas vid
projektets överensstämmelse med Rätansbygdens utvecklingsplan och graden av
medfinansiering/eget arbete.
”Övriga byar” delas in i tre grupperingar där varje gruppering ges möjlighet att söka
projektmedel vart tredje år. Grupperna är, enligt styrelsebeslut 11 december 2016:
Nästeln/Lillsved/Digerberget, Högarbyarna och Böle/Röjan.
Föreningar ska ha rätt att fondera ersättningen genom en framlagd flerårsplan.
Det är möjligt att använda den årliga vindersättningen för att bevilja föreningens
medlemmar mikrolån, det vill säga räntefria, kortfristiga lån på maximalt 15 000
kronor. Maximal löptid för ett sådant lån är 12 månader. För att ett mikrolån ska kunna
beviljas ska syftet med lånet överensstämma med övriga krav som redovisas i denna
överenskommelse. Mikrolån beviljas av styrelsen och belastar Rätansbygdens
utvecklingsfond (RUF). (Enligt beslut av Årsstämman 19 mars 2017.)

Byalagets styrelse tar ställning till om projektansökan är i linje med denna överenskommelse
och avtal inklusive bilaga. Om styrelsen föreslår avslag ska sökande få skriftlig förklaring till
avslaget och möjlighet att argumentera för sin sak inför styrelsen. Efter positivt styrelsebeslut
är projektansökan godkänd och föreslagna åtgärder kan genomföras.
Alla medlemmar i Rätansbygdens byalag kan söka vindkraftsmedel. Det gäller
även privata företag om:
- Stödet inte innebär att konkurrensen snedvrides inom Rätansbygden
och
- Stödet har en påtaglig nytta för bygden, d v s inte enbart för det enskilda
företaget. (Enligt beslut i styrelsen den 11 december 2016)
Utbetalning av ersättning, även v.g. de s.k. trivselpengarna, kan ske genom redovisade fakturor
eller genom fastställd lyftplan. Beviljade medel som inte utnyttjas tillförs Rätansbygdens
utvecklingsfond.
Redovisning till Mullbergs Vind av hur vindpengarna har fördelats ska ske senast den 1
februari året efter det att medlen beviljats.

