
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 20 mars 2016,   

kl 18.00 – 19.40 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 27 representanter för 21 medlemsorganisationer, samt 1 vikarierande kontorist: 

28 st totalt. 

§ 1.  Ordförande Thomas Sjöberg 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 

 Erika Haraldsson och Anders Häreby. 

§5. Årsmötet förklarades ha blivit behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes med ändringen att punkt 

 10) Fastställande av medlemsavgift för 2016, behandlas tillsammans med punkt 

 12) Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för 

 verksamhetsår 2016. 

§7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 (se bilaga 2)föredrogs. 

 b) Styrelsens balans- och resultatrapport för 2015, med en 

 omsättning av 971 119,15 kr och ett beräknat resultat av -143 952,46 kr, 

 föredrogs (se bilaga 3 och 4). 

 c) Helmer Grindes Minnesfonds årsrapport föredrogs. 

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

 ansvarsfrihet för det gångna året.  

§9. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 2015. 

§10. Denna punkt behandlades tillsammans med § 12. Årsstämman beslutade 

 att fastställa årsavgiften för varje medlemsorganisation, medlemsföretag och 

 medlemsinstitution till oförändrade 400 kr. Styrelsens förslag var att höja 

 avgiften till 800 kr/medlem och år. 



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

 suppleanter.   

§12. Denna punkt behandlades tillsammans med § 10. Årsstämman beslutade att 

 fastställa den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen i sin helhet.                                                                                                           

 Årsstämman beslutade att, med anledning av medlemsavgiftens fastställande 

 till 400 kr, återremittera till styrelsen dess förslag på budget för 

 verksamhets-/räkenskapsåret 2016, samt att styrelsen kallar till extra årsmöte 

 för beslut om budget för verksamhetsår 2016. 

§13. Årsstämman beslutade att till ordförande för ett (1) år välja Olle Lundgren.

   

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

 Reidar Eriksson 

 Karl-Gustav Lindblad 

 Renee Darley 

 Karin Östberg 

 (Christina Torung och Anders Häreby kvarstår ett år) 

  

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

 Christina Andersson 

 Pär Frohm 

 Sebastian Löfhaugen 

 Samuel Evaldsson 

 Leena Grubb 

 (Veronica Pettersson och Elisabeth Gunnarsson kvarstår ett år) 

 

§16 Till revisor för ett (1) år valdes Marika Eriksson och till ersättare för ett (1) år 

 valdes Gösta Nord. 

§17 Årsstämman beslutade att ge den avgående valberedningen i uppdrag att utse 

 ny valberedning, då årsstämman inte lyckades med uppgiften. 

 

§18. a) Årsstämman ansåg motionen angående representation i styrelsen besvarad 

 då det är varje valberednings strävan att fördela platserna i styrelsen så att 

 varje by i Rätansbygden är representerad. 

 b) Årsstämman beslutade att godkänna det av styrelsen föreslagna 

 regelverket för hantering av ansökningar om vindkraftsmedel (se bilaga 5), med 

 tillägget att protokollsutdrag med beslut om ansökan om vindkraftsmedel ska 

 bifogas ansökan. 

 c) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att 

 försöksverksamheten med paraplyorganisation ska upphöra. 

 d) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppsägning av 

 byvaktmästaren ska ske snarast utifrån avtal. 



 e) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppsägning av 

 delägarskapet i Destination Vemdalen ska ske snarast utifrån avtal. 

§19. Information: 

a)  Informerades om husuthyrningens upphörande. 

b) Informerades fördelningen av 2015 års vindpeng (se bilaga 6). 

§ 20.  Mötesordförande lämnade över klubban till nyvalde ordförande Olle 

 Lundgren. Då något ytterligare ärende inte förelåg att behandla 

 avtackades avgående suppleanten Roger Näslund (ej närvarande) och 

 avgående ledamoten/ordförande Thomas Sjöberg med blommor. Blommor 

 gavs även till mötesordförande Gunnar Lundqvist, samt till vikarierande 

 kontorist Britt-Louise Haraldsson. 

 Ordförande Olle tackade för förtroendet att leda byalaget och för visat 

 intresse, samt förklarade årsstämman avslutad. 
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