
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags extra stämma den 25 november 

2015,   

kl 19.00 – 20.30 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 30 representanter för 22 medlemsorganisationer, samt 1 övrig: 31 st totalt. 

 

§ 1.  Ordförande Kent Rosenqvist hälsade de närvarande välkomna och 

 förklarade stämman öppnad. 

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

§3. Till ordförande för stämman valdes Kent Rosenqvist och till sekreterare valdes 

 Christina Torung. 

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

 Sara Stålhand och Pär Nilsson. 

§5. Stämman förklarades ha blivit behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes. 

§7. Det utsända förslaget ”Överenskommelse inom Rätansbygdens byalag om 

 fördelning av årlig vindersättning ” behandlades. 

 Kent inledde med att redogöra för byalagets struktur och vindkraftavtalet.  

 Stämman beslutade att anta förslaget (se bilaga 2), med tillägg att förlänga 

 innevarande års ansökningstid fram till 15 januari 2016.  

§8. Till valberedning för tiden fram till årsstämman 2016 valdes Jenny Lindblad och 

 Hans Bäckström. Att vara valberedningen behjälplig adjungerades Jan-Ola 

 Ericsson och Jan-Olof Jarsjohn.  

§9. a) Kent informerade om styrelsens ställningstagande att byalaget ej kommer att 

 yttra sig i frågan angående vindkraftpark på Nordkölen.  

 Bo Grindborg redogjorde för  kraftledningen på Nordkölen.  

 Förhandling mellan Eolus Vind och Bergs kommun pågår, där Bo Grindborg, 

 Agneta Sivertsson och Kent Rosenqvist deltar.  

 b) Kent rapporterade från träff med Destination Vemdalens VD och 

 projektledare, då bl a diskuterades utvecklingsbara områden. Ny VD 

 tillträder 1/1 2016. 



§10. Diskuterades andra arbetsformer i styrelsen; färre uppdrag på fler ledamöter, 

 utvidgat arbetsutskott och spridning av uppdrag till medlemmarna, samt fler 

 informationsvägar; öppen facebooksida och grannsamverkans 

 informationskanal t ex.   

 Stämmans synpunkter kommer att behandlas på kommande styrelsemöte. 

§ 11.  Kent avslutade sin sista stämma som ordförande (avgår 31/12 2015)med att 

 tacka för visat intresse, föreningen Norsgården för gott fika, samt förklarade 

 stämman avslutad.  
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