
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 24 mars 2019,   

kl 19.00 – 19.40 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 20 representanter för 13 medlemsorganisationer, samt adjungerad kassör och en 

valberedare; 22 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 Uno Eriksson. 

§5. Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning (bilaga 0) som utsänts med kallelsen godkändes i sin helhet. 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 (se bilaga 2)föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§8. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2018 (se bilagor 3 och 4), med en 

 omsättning av  986 296,45 kr och ett beräknat resultat av 223 798,31 kr, 

 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9. Revisorns berättelse (se bilaga 5) föredrogs, med förslag att styrelsen beviljas 

  ansvarsfrihet för det gångna året.  

§10. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 2018. 

§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 6). 

§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 2019 i sin helhet, samt att fastställa den av styrelsen 

 föreslagna budgeten för år 2019 i sin helhet (se bilagor 7 och 8).                                                                                                    

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

 Lundgren.  

  

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

 Carl Gustav Lindblad (omval) 

 Christina Torung (omval) 

 Elisabeth Lövdahl (nyval) 

 (Renee Darley, Karin Östberg och Reidar Eriksson kvarstår ett år) 

  

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

  Jan-Ola Ericsson (omval) 

 Sara Stålhand (omval) 

 Elisabeth Gunnarsson (nyval) 

 (Christina Andersson, Leena Grubb, Zebastian Löfhaugen och Sonja Gustafsson 

 kvarstår ett år) 

 

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

 Till revisorssuppleant för en tid av ett (1) år valdes Gösta Nord.  

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

 Gunnar Andersson 

 Gunnar Lundqvist 

 

§20. a) Årsstämman beslutade fastställa den reviderade utvecklingsplanen enligt 

 styrelsens förslag (se bilaga 9). 

 b) Årsstämman beslutade fastställa reviderade 

 fördelningsprinciper/Överenskommelse om fördelning av årlig vindersättning/ 

 enligt styrelsens förslag (se bilaga 10). 

 c) Årsstämman beslutade avslå motionen från Kent Rosenqvist ang 

 byvaktmästartjänsten (se bilaga 11), med motiveringen att motionen innehöll 

 faktafel och att byvaktmästartjänsten i nuläget är tillräckligt låg i pris. 

 d) Årsstämman beslutade att till styrelsen återremittera motionen från 

 Handsjöns Skidklubb ang vägskyltar (se bilaga 12), med motiveringen att 

 styrelsen behöver behandla frågan ytterligare. 

 

§21. Information: 

a) Carl Gustav informerade om framtagandet av den företagsbroschyr som 

delades ut och som kommer att finnas på bl a Tempo Rätan och 

Wärdshuset PaStället.  

b) Olle informerade om framtagandet av rapporten ”Innovativa 

transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station” som kommer att 



ligga till grund för påverkansarbete i syfte att utveckla Inlandsbanan och 

kollektivtrafiken i bygden. 

 

§ 22.  Mötesordförande lämnade över klubban till omvalde ordförande Olle 

 Lundgren som tackade för förnyat förtroende och visat intresse, samt 

 förklarade årsstämman avslutad. 

  

Efter årsstämman gav Bengt Proos/Arbetsförmedlingen kort information om på vilka sätt 

Arbetsförmedlingen kan vara glesbygdens företag behjälplig 

 

 

Christina Torung  Gunnar Lundqvist  

/sekreterare/   /ordförande/                           

                      

 

 Kristina Nordenborg  Uno Eriksson 

/justerare/   /justerare/ 

 

   

                      


