Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag
Tid: Söndagen den 27 januari, kl 19.00 – 20.50
Plats: Norsgården, Rätansbyn
Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Carl-Gustav (KG) Lindblad, Karin
Östberg, Elisabeth Gunnarsson och Christina Torung samt suppleanterna Veronica
Pettersson, Christina (Tina) Andersson och Jan-Ola Ericsson, samt adjungerad kassör BrittLouise Haraldsson.
Förhindrade: Ledamöterna Reidar Eriksson och Renee Darley samt suppleanterna Sonja
Gustafsson, Sara Stålhand, Leena Grubb och Zebastian Löfhaugen.
Öppnande
§74. Ordförande förklarade mötet öppnat.
Dagordning
§75. Den utsända dagordningen godkändes.
Justerare
§76. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Tina Andersson och Karin Östberg.
Föregående mötesprotokoll
§77. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs. Protokollet godkändes och
lades till handlingarna.
Ekonomisk rapport
§78. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-12-31 samt
för verksamheten år 2019 t o m 01-27. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
Beslutspunkter
§79.
a) Byvaktmästaren; lön m m
Olle har träffat byvaktmästaren angående lön och arbetssituation.
Byvaktmästaren är nöjd med sin arbetssituation. Arbetsutskottet (au) föreslog
en höjning av byvaktmästarens lön med 1500 kr/mån samt en höjning av
bilersättningen till 500 kr/mån.
Styrelsen beslutade
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
b) Vandringslederna; ansvar, kartblad
Kartblad med Flottarstigen och Böleleden presenterades.
Enligt tidigare beslut (§68a) föreslog au följande angående ansvar för
upprätthållande av lederna:
 Handsjöns SK ansvarar för Flottarstigen.




Rätans SSK ansvarar för Böleledens sträcka längs skoterleden.
Föreningen Bölegården ansvarar för Böleledens sträcka från
Bryngelhögens vägskäl (”Tupptallen”) till E45.
Rätans IF ansvarar för Böleledens sträcka från E45 till slalombacken.


Styrelsen beslutade
att med föreningar ej representerade vid kvällens möte sondera möjligheten
att besluta enligt au:s förslag.
c) Fråga från Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening
Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening har begärt att få använda resterande
del av beviljad vindpeng till annat än sökt ändamål. Au föreslog avslag på
begäran p g a att medel ej sökts till det ändamål förfrågan gällde.
Styrelsen beslutade
att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
d) Årsstämma; datum, valberedning
Au föreslog ändring av datum för årsstämman till 24 mars.
Styrelsen beslutade
att ändra datum för årsstämman till 24 mars, samt
att inbjuda valberedningen till nästa styrelsemöte 17 februari.
Informationspunkter
§80.
a) Information från byarna
Böle: Pimpeltävling lördag vecka 10, pubkväll 23/2 och boksläpp vecka 10.
Skidspår finns!
Handsjön: Ingen representant närvarande.
Högarbyarna: Inget nytt att informera om.
Nästeln/Lillsved: Skidspår finns!
Röjan: Inget nytt att informera om.
Rätan: RSSK har fest på Norsgården 2/2 och Norsgården har semmelcafé 5/3.
Skidspår finns!
b) Transportprojektet
50 exemplar av transportprojektets rapport har tryckts upp och några delades
ut på mötet. Rapporten ska användas i påverkansarbete gällande upprustad
inlandsbana och utökade kollektivtransporter. Möten med representant för
Inlandsbanan och kommunalråden från Berg, Härjedalen och Ånge har
inplanerats för att behandla möjligheterna för utökning av kollektivtransporter
i berörda områden. Slutredovisning av projektet ska inlämnas senast 28
februari.

c) Hjärtstartaren
Representanter för högarbyarna har beslutat placera hjärtstartaren i Klaxåsen i
värme-/förvaringsskåp på Thomas Sjöbergs gård. Jan-Ola har inhämtat offert på
hjärtstartare och förvaringsskåp. 17 000 kr är avsatta för inköpet och kostnad
därutöver står högarbyarnas föreningar för.
Styrelsen beslutade
att föreslå inköp av hjärtstartare Lifepak CR Plus Automatic – paket 5 för
18 866 kr exklusive moms,
att kontakta Thomas Sjöberg/högarbyarnas föreningar angående beslutet,
samt
att ej anmäla hjärtstartaren till registret för hjärtstartare.
d) Rapport till Mullbergs Vind
Redovisning av fördelning av vindpeng genererad under 2017 samt
projektöversikt för samtliga års utbetalade vindpengar har skickats till VD för
Mullbergs Vind, Melcher Falkenberg. Information om vindpeng genererad
under 2018 ska inkomma innan mars månad.
Mullbergs Vind sonderar för närvarande förutsättningarna för eventuellt
vindparksbygge i Åsansbroskogen.
e) Företagsbroschyr
KG presenterade förslag på företagsbroschyr med bygdens företagare.
Förslaget kommer att skickas till företagarna för bekräftelse innan tryckning.
Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen
§81.
a) Utvecklingsplanen
Utifrån bl a synpunkter från medlemsföretag har au tagit fram förslag till ny
utvecklingsplan som ska renskrivas och presenteras för beslut på styrelsemöte
17 februari. Utvecklingsplanen ska fastställas av årsstämman 24 mars.
Övriga frågor
§82.
Inga övriga frågor behandlades.
Nästa möte
§83. Nästa möte är söndag 17 februari kl 19.00 i Bystugan, Handsjöbyn.
Avslutning
§84. Ordförande tackade för visat intresse och gott fika samt förklarade mötet avslutat.
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