
 

 

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Lördagen den 14:e mars 2015, kl 11:00–12:00  

Plats: Norsgården, Rätan 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl-Johan Nordgren, Lennart Persson och 

Christina Torung, suppleanterna Olle Lundgren och Renée Darley. 

Förhindrade: Ledamöterna Pär Frohm, Thomas Sjöberg och Lennart Larsson, suppleanterna 

Gunnar Lundqvist, Roger Näslund, Veronica Pettersson, Martin Lindblad och Reidar Eriksson. 

 

§ 71. Christina öppnade mötet med att redogöra för bakgrunden till det extra mötet: 

Valberedningen kallade till extra styrelsemöte söndag 8 mars och redogjorde då för 

svårigheten att värva ny ordförande för byalaget, samt presenterade Kents förslag (Kent var ej 

närvarande)på fortsatt ordförandeskap mot arvode. Styrelsen beslutade då (endast muntligt) 

kalla till nytt extra styrelsemöte, för att med Kent närvarande kunna diskutera hans förslag. 

§ 72. Att justera dagens protokoll utsågs Carl-Johan Nordgren.  

§ 73. Olle och Renee går in som ordinarie ledamöter i stället för Pär Frohm och Thomas 

Sjöberg. 

§ 74. Styrelsen diskuterade byalagets uppgift samt styrelsens och ordförandens uppdrag.  

Styrelsen ansåg att tillträdande styrelse, efter årsstämma, bör mötas i 

planeringskonferens/workshop och, utifrån årsstämmans beslut om verksamhetsplan och 

budget, klargöra kommande verksamhetsårs innehåll samt fastställa ordförandens och varje 

ledamots uppdrag.  

 

§ 75. Styrelsen beslutade att stödja Kents förslag på fortsatt ordförandeskap mot arvode; 25 % 

av heltidstjänst, för totalt 5 000 kr/månad (före skatt och med nuvarande månatliga arvode på 

1 000 kr inberäknat), att gälla från årsstämman och utbetalas retroaktivt 31 mars 2016, när 

2015 års vindpeng utbetalats av vindbolaget, samt mötesuppdrag på ideell tid utöver 

arvoderad tjänst. 

Nuvarande arvode på 1 000 kr/månad ska fortsätta utbetalas år 2015 ut. 

Styrelsen beslutade  

 att föreslå årsstämman att besluta enligt ovan nämnda förslag. 

Kent Rosenqvist deltog ej i beslutet. 

  

§ 76. Mötet avslutades med påminnelse om nästa styrelsemöte som äger rum 2015-03-19 kl 

18.00 (en timme innan årsstämman), på Norsgården. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Carl-Johan Nordgren/justerare/ 


