
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 14:e februari 2016, kl 16:15–19:15  

Plats: Bystugan, Handsjön 

Närvarande: Ledamöterna Thomas Sjöberg, ordf. och Christina Torung, suppleanterna Olle 

Lundgren (ersättare på vakant ledamotsplats), Roger Näslund, Reidar Eriksson (ersättare på 

vakant ledamotsplats), och Renée Darley, samt Jenny Lindblad, repr. för valberedningen (t o m 

§ 68a), samt Kent Rosenqvist. 

Förhindrade: Ledamoten Anders Häreby, suppleanterna Veronica Pettersson och Elisabeth 

Gunnarsson samt adjungerade Mattias Nygren, Carl-Johan Nordgren, Sara Stålhand och Erika 

Haraldsson.  

 

Öppnande 

§ 63. Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 64. Den utsända dagordningen godkändes med följande ändring: 69e)”Näridrottsplatsen” 

ändrades till ”Pilgrimslederna”, och tillägg: 68e) Städning av kansli, 69g) Bygdemedel, och 70a) 

Mullberget Vind AB. 

Justerare 

§ 65. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Olle Lundgren och Reidar Eriksson. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 66. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll som godkändes 

och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 67. Kontorist/kanslist Ina Elgstam är fortsatt sjukskriven och Britt-Louise Haraldsson jobbar 

temporärt för henne. Någon ekonomisk rapport har inte begärts. 

 

Beslutspunkter  

§ 68.  a) Årsstämman 

 Jenny informerade om valberedningens arbete och presenterade 

 kandidatlista. 

 Det utsända förslaget till verksamhetsberättelse godkändes och skrevs under. 

 Det utsända förslaget till verksamhetsplan godkändes efter revidering.  

 Det utsända budgetförslaget måste revideras utifrån storleken på Mullberget 

 Vinds vindpeng för 2015, vilken blev endast 594 222 kr.  

Styrelsen beslutade 

 att Olle och Christina ges i uppdrag att utarbeta nytt budgetförslag som skickas 

 till styrelsen före nästa styrelsemöte, samt 



 att styrelsen föreslår årsstämman att besluta om oförändrad medlemsavgift på 

 400 kr för år 2016. 

  

 b) Ansökan om vindpeng; prioritering, inkomna ansökningar 

 Ansökningar har skickats till olika mottagare vilket försvårat arbetet med 

 sammanställning.  

Styrelsen beslutade 

 att Christina samlar in och skickar kopior på alla ansökningshandlingar till 

 styrelsen inför nästa styrelsemöte, 

 att till arbetsutskott (au) fram till årsstämman utse Olle, Reidar, Roger, Renee 

 och Christina, samt 

 att au träffas hos Christina måndag 29/2 kl 17.00 för genomgång av 

 ansökningarna samt fastställande av budgetförslag. 

  

 c) Kontorist/kanslist 

 Styrelsen diskuterade aktuellt läge gällande kontorsarbetet. Ina är sjukskriven t 

 o m 31/3 och troligtvis förlängs sjukskrivningen. Britt-Louise 

 Haraldsson sköter temporärt bokföring och bokslut för hela 

 paraplyorganisationen.  

Styrelsen beslutade 

 att Thomas kontaktar Inas handläggare på arbetsförmedlingen,  

 att Thomas kontaktar Britt-Louise angående tiden fram till årsstämman och 

 ekonomisk ersättning för hennes arbetsinsats, samt 

 att Thomas rapporterar till au angående ovanstående. 

  

 d) Byvaktmästaren 

. Kent meddelade att Carl-Johan tackat nej till uppdraget som arbetsledare för 

 byvaktmästaren.  

Styrelsen beslutade 

 att adjungera Kent till uppdraget som arbetsledare för byvaktmästaren. 

 

 e) Städning av kansli 

 Kontoret är tills vidare stängt p g a Inas sjukskrivning vilket innebär att städning 

 inte behövs i hittillsvarande omfattning. 

Styrelsen beslutade 

 att Thomas kontaktar anlitad städfirma för uppsägning utifrån gällande 

 kontrakt. 

  

Informationspunkter 

§ 69.  a) Information från byarna/sektionerna 

 Handsjöns bystuga: Syjunta måndagar kl 12, linedance onsdagar kl 18.30, och 

 våffelstuga 20/3 kl 12-16. 

 Söderhögen: Glasstillverkning i full gång hos Renee. 

 Klaxåsen: Spårdragare är inköpt. 

 Böle/Röjan: Skidspåret mellan Böle och Röjan är klart. 



 Asylgruppen: Aktiviteter ordnas för de sex eritreaner som stannat i Rätan, på 

 Rätansgården spelas schack på torsdagar kl 19, målnings- och skulpturträffar är 

 på gång, mingeldagar på onsdagar i baptistkapellet, och Länsstyrelsen har 

 genom kommunen utlovat 40 000 kr till asylgruppen. 

 Norsgården: Trivselkväll, Mödom Mod och Morske Kvinns, samt Semmelcafé 

 har avverkats, och på måndagar kl 19 dansas zumba. 

 Skoterklubben: Facebooksida har startats, Handsjöns och Rätans leder har 

 sammankopplats. 

 

 b) Hemsidan 

 Hemsidan fungerar igen, efter den tidigare hackningen, och alla handlingar för 

 år 2015 finns utlagda. Onlinebokningen av hus/stugor är p g a nuvarande 

 personalbrist svår att hantera.  

 Kent har kontaktat Britt-Louise angående kontroll av e-posten, men även 

 sekreteraren bör ha tillgång till e-posten. 

Styrelsen beslutade  

 att stänga fliken med hemsidans onlinebokning och att i stället hänvisa till 

 Kents telefonnummer, 

 att Kent efter bokning kontaktar byvaktmästaren för iordningställande av 

 uthyrt objekt,  

 att Christina kontaktar Thommy Gunnarsson angående stängning av fliken och 

 hänvisning till telefonnummer, samt 

 att Christina kontaktar Ina angående tillgång till e-posten.  

 

 c) Näridrottsplatsen 

 Kent rapporterade från sitt uppdrag att ordna finansiering av anläggandet av 

 näridrottsplatsen. Kommunstyrelsen ska 23/2 besluta angående ansökta medel 

 på 175 000 kr. Rapporten godkändes. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Kent mandat att slutföra uppdraget, samt 

 att Kent rapporterar till styrelsen. 

 

 d) Nordkölen 

 Kent rapporterade från sitt uppdrag som förhandlare angående eventuellt avtal 

 mellan Eolus Vind och Bergs kommun, för uppförande av vindpark på 

 Nordkölen. Styrelsens uppfattning är att beslutet om avtal är politiskt och inget 

 byalaget ska ha åsikt om. Rapporten godkändes. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Kent mandat att fortsätta med uppdraget, samt 

 att Kent rapporterar till styrelsen. 

 

 e) Pilgrimslederna 

 Pilgrimsledens sträckning mellan Ytterhogdal och Utanbergsvallarna har 

 inventerats. Sträckan ska upprustas och anknytning till Söderhögen ska göras, 



 och för detta har ansökts om 64 000 kr från Härnösands stift och 

 kyrkorådet. Rapporten godkändes. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Kent mandat att fortsätta med uppdraget, samt 

 att Kent rapporterar till styrelsen. 

 

 f)Paraplyorganisationen 

 Rätans hembygdsförening har svårigheter med valberedningsarbetet inför 

 årsmötet och önskar därför inträde i paraplyorganisationen. Beslut angående 

 detta kan inte tas före årsstämman då frågan om fortsatt paraplyorganisation 

 ska behandlas. 

 

 g)Bygdemedel 

 Kent rapporterade från sitt uppdrag som byalagets företrädare i 

 remissinstansen i bygdemedelsfrågor. Hittills har kommunen varit 

 remissinstans men nu ska ett råd bildas bestående av företrädare för byar. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Kent som företrädare för Rätansbygdens byalag i rådet för 

 bygdemedelsfrågor, under tiden fram till årsstämman.. 

 

Övriga frågor 

§70.  a) Mullberget Vind  

 Melcher Falkenberg, VD för Mullberget Vind AB, har begärt möte med styrelsen 

 angående användningen av 2014 års s k vindpeng. Han har även meddelat att 

 2015 års vindpeng uppgår till 594 222 kr. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Thomas i uppdrag att bjuda in Melcher Falkenberg till styrelsemöte 3 

 mars, samt 

 att på styrelsemöte 3 mars besluta om tidpunkt för medlemsmöte 

 angående information om stöd och medel. 

 

Nästa möte 

§ 71. Torsdag 3 mars kl 18.30 på Bölegården i Rätansböle. 

 

Avslutning  

§ 72. Ordförande tackade för visat intresse, gott fika och förklarade därefter mötet avslutat. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Thomas Sjöberg /ordförande/ 

 

Olle Lundgren /justerare/  Reidar Eriksson /justerare/ 


