
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 18 mars 2018,   

kl 18.00 – 18.30 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 17 representanter för 17 medlemsorganisationer, samt adjungerad kassör; 18 st 

totalt. 

§ 1.  Ordförande Olle Lundgren 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 

 Kristina Nordenborg och Lennart Persson. 

§5. Årsmötet förklarades ha blivit behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes i sin helhet. 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 (se bilaga 2)föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§8. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2017, med en omsättning av 

 799 312,89 kr och ett beräknat resultat av 177 641,28 kr, föredrogs (se bilagor 3 

 och 4) och lades till handlingarna. 

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

 ansvarsfrihet för det gångna året.  

§10. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 2017. 

§11. Årsstämman beslutade att fastställa årsavgiften för varje medlemsorganisation, 

 medlemsföretag och medlemsinstitution till oförändrade 400 kr.  

§12. Värdegrundspolicy fastställdes i sin helhet enligt utskickat förslag (se bilaga 5). 

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

 suppleanter.   



§14. Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen föreslagna 

 verksamhetsplanen för år 2018 i sin helhet, samt att fastställa den av styrelsen 

 föreslagna budgeten för år 2018 i sin helhet (se bilagor 6 och 7).                                                                                                    

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

   

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

 Renee Darley 

 Reidar Eriksson 

 Karin Östberg 

 Till ledamot i styrelsen för ett (1) år (fyllnadsval) valdes: 

 Elisabeth Gunnarsson 

 (Carl Gustav Lindblad och Christina Torung kvarstår ett år) 

  

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

 Christina Andersson  

 Leena Grubb 

 Zebastian Löfhaugen 

 Sonja Gustafsson 

 Till suppleant för ett (1) år (fyllnadsval) valdes: 

  Sara Stålhand 

 (Veronica Pettersson och Jan-Ola Ericsson kvarstår ett år) 

 

§18. Till revisor för ett (1) år valdes Marika Eriksson (Ytterhogdal).  

 Då valberedningen ej förberett val av ersättare för ett år utsågs styrelsen att 

 kontakta förra årets ersättare Gösta Nord angående uppdraget.  

§19. Till valberedning för en tid av ett (1) år valdes: 

 Gunnar Andersson 

 Gunnar Lundqvist 

 

§20. a) Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, angående ”Motion 

 angående användning av vindkraftspengarna inom Rätansbygdens byalag”

 (se bilaga 8), att med följande text anse motionen besvarad: 

 ”Det Kent Rosenqvist föreslår i sin motion är redan möjligt genom ansökan om 

 vindpeng, men även genom den företagssatsning som i verksamhetsplanen 

 föreslås för år 2018 och som motionen är ett stöd för.” 

§21. Information: 

a) Anders Nordgren är nytt huvudkontaktombud för Grannsamverkan. 

 

§ 22.  Mötesordförande lämnade över klubban till omvalde ordförande Olle 

 Lundgren som tackade för visat intresse samt förklarade årsstämman avslutad. 
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