
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 19 mars 2015,   

kl 19.00 – 20.45 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 25 representanter för 22 medlemsorganisationer, samt 1 mötesordförande, 1 

avgående kanslist, 1 tillträdande kanslist och 3 övriga: 31 st totalt (Rätansbygdens byalags 

ordförande Kent Rosenqvist är närvarande fr o m 19.30). 

§ 1.  Vice ordförande Carl-Johan Nordgren hälsade de närvarande välkomna och 

 förklarade årsstämman öppnad. 

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

§3. Till ordförande för stämman valdes Gunnar Lundqvist och till sekreterare 

 valdes Christina Torung. 

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

 Christina Elgstam och Carl-Johan Nordgren. 

§5. Årsmötet förklarades ha blivit behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes. 

§7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och lades till 

 handlingarna (se bilaga 2). 

 b) Styrelsens balans- och resultatrapport för 2014, med en 

 omsättning av 892 308,36 kr och ett beräknat resultat av -28 965,88 kr, 

 föredrogs.  Balans- och resultatrapporten lades till handlingarna (se bilaga 3 och 

 4). 

 c) Helmer Grindes Minnesfonds årsrapport föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§8. Revisorns berättelse föredrogs, med förslag att styrelsen beviljas   

 ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman godkände styrelsens 

 verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport och Helmer Grindes 

 Minnesfonds årsrapport. 

§9. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 2014. 



§10. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa en 

 årsavgift för varje medlemsorganisation, medlemsföretag och 

 medlemsinstitution till kronor 400.  

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

 suppleanter.   

§12. Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna 

 verksamhetsplanen i sin helhet, och godkänna styrelsens förslag på budget för 

 verksamhets-/räkenskapsåret 2015 (se bilaga 5 och 6). 

§13. Valberedningen föreslog årsstämman att välja Kent Rosenqvist till ordförande 

 för ett år. Kent klargjorde att han ställer upp för omval till ordförandeposten 

 endast mot arvode på 5 000 kr/månad.                              

 Årsstämman beslutade att till ordförande för ett (1) år välja Kent Rosenqvist, 

 samt att beslut angående arvoderingsavtal återremitteras till styrelsen.                                                                                  

 Leena Grubb reserverade sig mot beslutet. 

  

§14. Till ledamöter i styrelsen för två (2) år valdes: 

 Anders Häreby 

 Christina Elgstam 

 (Lennart Larsson, Pär Frohm, Christina Torung och Thomas Sjöberg kvarstår ett  

 år) 

  

 §15. Till suppleanter för två (2) år valdes: 

 Veronica Pettersson 

 Olle Lundgren 

 Renée Darley 

 Elisabeth Gunnarsson 

 (Roger Näslund, Gunnar Lundqvist och Reidar Eriksson kvarstår ett år) 

 

§16 Till revisor för ett (1) år valdes Siw Andersson. 

§17 Årsstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse valberedning, då 

 årsstämman inte lyckades med uppgiften. 

 

§18. a) Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna 

 fördelningen av vindkraftmedel 2014 (se bilaga 7). 

 b) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ”Avtal 

 angående fördelningen inom Rätansbygdens byalag om årliga vindpengar” 

 omförhandlas under andra kvartalet av år 2015. 

 c) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utöka försöket 

 med paraplyorganisation till årsstämman 2016. 

§19. Information: 



a)  Informerades om möjligheten att genom Rätansbygdens byalag annonsera 

till förmånligt pris i Magazinet Berg. Informationsbrev och prislista kommer 

att mailas ut till medlemmarna. 

b) Informerades om möjligheten att via frågeformuläret ”Frågeställningar – 

årsstämman 2015” lämna synpunkter på styrelsens tankar kring byalagets 

framtida verksamhet. 

c) Informerades om ”möte kring Kårböleleden och anknytande 

vandringsleder”, torsdag 26 mars kl 15.00, i Rätans församlingshem. 

d) Kent informerade om tankar att med leaderbidrag bygga en näridrottsplats 

vid skolan i Rätan. En arbetsgrupp undersöker för närvarande kostnaden 

för ett eventuellt bygge. 

e) Gunnar Lundqvist tackade för förtroendet att leda årsstämman samt 

överlämnade klubban, för avslutning, till byalagets ordförande Kent 

Rosenqvist. 

§ 20.  Då något ytterligare ärende inte förelåg att behandla avslutades årsstämman 

 med avtackning av ledamöterna Lennart Persson och Carl-Johan Nordgren, 

 samt avgående kanslisten/kassören Eva Hoff, för deras arbete i styrelsen 

 och på kansliet. Eva Hoff höll tacktal till stämman. Christina Elgstam, byalagets 

 tillträdande kanslist, presenterade sig för stämman. 

 Ordförande riktade tack till Gunnar L för en utmärkt ledning av stämman, 

 deltagarna för visat intresse,  Gunilla O och Marlene K (föreningen Norsgården) 

 för gott fika, samt förklarade årsstämman 2015 avslutad. 

  

 

 

 

Christina Torung  Gunnar Lundqvist  
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/justerare/   /justerare/ 

 

   

                      


