
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsmöte den 20 mars 2014,   

kl 18.30 – 19.45 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 26 representanter för 22 medlemsorganisationer (av dessa var 1 revisor och 2 

representanter för valberedningen), samt 1 mötesordförande, 1 kanslist och 3 övriga: 31 st 

totalt. 

§ 1.  Ordförande Kent Rosenqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

 årsmötet öppnat. 

§2. Röstlängden fastställdes och godkändes (se bilaga 1). 

§3. Till ordförande för mötet valdes Ivan Magnusson och till sekreterare Christina 

 Torung. 

§4. Att jämte ordförande justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes 

 Veronica Pettersson och Axel Grinde. 

§5. Årsmötet förklarades ha blivit behörigen utlyst. 

§6. Den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes. 

§7. a) Föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse för 2013, vilken godkändes och 

 lades till handlingarna (se bilaga 2). 

 b) Föredrogs styrelsens balans- och resultatrapport för 2013 med en 

 omsättning av 1 379 572,19 kr och ett beräknat resultat av 361 772 kr. Balans- 

 och resultatrapporten godkändes och lades till handlingarna (se bilaga 3 och 4). 

§8. Föredrogs revisorernas berättelse med förslag att styrelsen beviljas   

 ansvarsfrihet för det gångna året.  

§9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 

§10. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa en årsavgift 

 för varje medlemsorganisation och företag till kronor 400.  

§11. Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till 7 ledamöter och 7 

 suppleanter.   

§12. Årsmötet beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna 

 verksamhetsplanen och budgeten för 2014 (se bilaga 5 och 6). 



§13. Till ordförande för ett år valdes Kent Rosenqvist. 

§14. Till ledamöter i styrelsen för två år valdes: 

 Lennart Larsson 

 Pär Frohm 

 Christina Torung  

  Thomas Sjöberg  

 (Lennart Persson och Carl-Johan Nordgren kvarstår 1 år) 

  

 §15. Till suppleanter för två år valdes: 

 Roger Näslund  

 Gunnar Lundqvist  

 Reidar Eriksson  

 Till suppleanter för ett år (fyllnadsval) valdes: 

 Veronica Pettersson 

 Olle Lundgren 

 Renée Darley 

 (Martin Lindblad kvarstår 1 år) 

§16 Årsmötet beslutade att ge styrelsen uppdraget att utse revisorer, då årsmötet 

 inte lyckades med uppgiften. 

§17 Till valberedning fram till kommande föreningsstämma valdes: 

 Uno Eriksson  

 Chris Plüschke 

§18. Årsmötet beslutade att fastställa punkterna 1, 2, 3, 5, 6 och 8 i ”Avtal angående 

 fördelningen inom Rätansbygdens byalag om årliga vindpengar” enligt 

 styrelsens förslag (se bilaga 7), samt att punkterna 4 och 7 återremitteras till 

 styrelsen. 

§19. Övriga frågor: 

a) Eva Hoff föredrog årsrapport för Helmer Grindes Minnesfond. 

b) Kent presenterade styrelsens förslag på ny organisation för byalaget, där 

byalagets styrelse även utgör styrelse för Föreningen Norsgården, Rätans 

Snöskoterklubb och Rätans Södra Vägsamfällighetsförening, vilka bildar 

sektioner med egen ekonomi, inom byalaget. Varje sektion äger rätt att 

utse en (1) adjungerad samt en ersättare till byalagets styrelse. Den 

adjungerade äger rösträtt i frågor som berör den egna sektionen, samt 

yttrande- och förslagsrätt i övriga frågor. Förslaget avses gälla som 

försöksverksamhet under 2014 med utvärdering inför årsmötet 2015, och 

under förutsättning att ovan nämnda föreningars årsmöten beslutar enligt 

förslaget.  



Årsmötet beslutar att ovanstående förslag gällande ny organisation ska 

prövas som försöksverksamhet under 2014 samt utvärderas inför årsmötet 

2015. 

c) Årsmötet applåderade Jens Burmans insats i längdskidåkning i Val di 

Fiemme! Han var inbjuden men tyvärr förhindrad att närvara vid årsmötet, 

så byalaget kommer vid ett senare tillfälle att överlämna en gåva som bevis 

på uppskattning.  

 Då något ytterligare ärende inte förelåg att behandla avslutades årsmötet med 

 att styrelsens ordförande uttalade ett tack till avgående 

 ledamöterna/suppleanterna Karin Östberg, Karl Gustav Lindblad, Jan-Olof 

 Jarsjohn, Karolina Renström och Chris Plüschke för deras arbete i styrelsen, till 

 deltagarna för visat intresse, till serveringen för gott fika och till mötets 

 ordförande för en utmärkt ledning av mötet.  

 

 

 

 

/Christina Torung/ Justeras: 

                    /Ivan Magnusson/          

                      

                    /Veronica Pettersson/ 

 

 

                    /Axel Grinde/ 

 

                      


