
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 15 mars 2020,   

kl 19.00 – 19.50 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 22 representanter för 18 medlemsorganisationer. 

Bryngelhögens Byamän: Ingvar Haraldsson 

Handsjöns FVOF: Ina Elgstam och Pär Nilsson 

Rätans Snöskoterklubb: Anne Bakken och Christina Torung 

Rätans Hembygdsförening: Kent Rosenqvist 

Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening: Tina Andersson 

Övre Hoans FVOF: Lennart Persson och Martin Viksten 

N Sundströms Åkeri: Ulf Sundström 

Rätans Gatubelysningsförening: Bengt Bergfeldt 

Röjans ek. Väglyseförening: Olle Lundgren och Fritz Dick 

Föreningen Bölegården: KG Lindblad 

Handsjöns SK/Handsjöns Byförening: Holger Nilsson 

Rätans Jaktskytteklubb: Britt-Louise Haraldsson 

Rätans Fiber ek. förening: Gunnar Lundqvist 

Handsjöns Vägbelysningsförening: Gunnar Andersson 

Neder-/Söderhögens Bysamfällighet: Karin Östberg 

Ullaffären, Långbacken: Renee Darley 

Nästelns Väglyseförening: Tommy Sivertsson 

Handsjö Handel: Martin Bodin 

§ 1.  Ordförande Olle Lundgren hälsade de närvarande välkomna och 

 förklarade årsstämman öppnad. Han påminde om de anslagna 

 försiktighetsåtgärderna med  anledning av coronavirusets spridning, samt 

 presenterade  projektsammanställning 2015-2018 som sedan cirkulerade för 

 läsning. 

§2. Röstlängden fastställdes och godkändes (se ovan). 

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

 valdes Christina Torung. 

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

 Martin Bodin och Bengt Bergfeldt. 

§5. Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst. 

§6. Den dagordning (bilaga 1) som utsänts med kallelsen godkändes i sin helhet. 



§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 (se bilaga 2)föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§8. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2019 (se bilagor 3 och 4), med en 

 omsättning av 1 427 633,66kr och ett beräknat resultat av 201 343,31 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 

 2019. 

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

 medlemsföretag och medlemsinstitution till oförändrade 400 kr.  

§12. Värdegrundspolicy fastställdes i sin helhet enligt liggande policy (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 2020 i sin helhet, samt att fastställa den av styrelsen 

 föreslagna budgeten för år 2020 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: 

 Renee Darley (omval) 

 Karin Östberg (omval) 

 Sonja Gustafsson (nyval) 

 (Carl Gustav Lindblad, Christina Torung och Elisabeth Lövdahl kvarstår ett år) 

  

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

 Christina Andersson (omval) 

 Leena Grubb (omval) 

  Holger Nilsson (nyval) 

 Michael Lindblad (nyval) 

 Till suppleant för en tid av ett (1) år valdes: 

 Elisabeth Kristensson (fyllnadsval) 

 (Jan-Ola Ericsson och Elisabeth Gunnarsson kvarstår ett år) 

 

§18. Till revisor för en tid av ett (1) år valdes Ingvar Haraldsson.  

 Till revisorssuppleant för en tid av ett (1) år valdes Fredrik Norling.  

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

 Gunnar Andersson och Gunnar Lundqvist 



 

§20. a) Styrelsen förslag gällde ansökningsperioden för vindpengsansökan; att den 

 ändras från mars månad till februari månad. Anledningen är att byalaget redan 

 i januari brukar få besked från Jämtkraft om den totala vindpengens storlek, 

 vilken dessutom alltid är minst 500 000 kr, samt för att ge medlemmar som får 

 sin ansökan beviljad längre tid av året för att kunna fullfölja det projekt de 

 sökt pengar till (bilaga 9). 

 Hans Bäckström, Handsjöns SK, har kommenterat förslaget skriftligt med att 

 nuvarande period är bra då man hinner ha årsmöte för att förankra styrelsens 

 förslag innan man skickar in vindpengsansökan. Han föreslår att 

 ansökningsperioden avslutas i mitten av mars då han tror att de flesta hunnit 

 ha sina årsmöten.  

Årsstämman beslutade  

 att besluta enligt Hans Bäckströms förslag; att ändra ansökningstiden till 

 att gälla till och med 15 mars. 

 

 b) Motionen från Rätans Hembygdsgård gällde infarten från E45 till macken; att 

 slänten där ska fräschas upp med blomlådor och blomsterarrangemang, samt 

 att underhåll av denna infart samt byns grönytor vid boulebanan och 

 strandpromenaden bör åläggas byvaktmästaren som ordinarie arbetsuppgift 

 (bilaga 10). 

 Motionen behandlades av styrelsen 2019-10-13 §44b.  

 Styrelsen föreslog att årsstämman besvarar motionen med: Inom ramen för 

 respektive bypott finns möjlighet för medlemmar att söka och genomföra 

 nämnda utsmyckningar och andra åtgärder (bilaga 10). 

Årsstämman beslutade  

 att besluta enligt styrelsens förslag; att inom ramen för respektive bypott finns 

 möjlighet för medlemmar att söka och genomföra nämnda utsmyckningar och 

 andra åtgärder. 

 

§21. Information: 

a) Alla kontaktpersoner kommer att kallas till träff med styrelsen för att 

samtala om kontaktpersonernas roll och uppdrag. 

b) Med anledning av coronavirusets spridning kan behov finnas av dialog 

angående mötesverksamheten, och byalaget kan komma att kalla till 

sådant möte.  

        Handsjöns SK meddelade att de ställer in kommande helgs våffelstuga, på 

        inrådan av Folkhälsomyndigheten. 

 

§ 22.  Mötesordförande lämnade över klubban till omvalde ordförande Olle 

 Lundgren som tackade Gunnar för god ledning av mötet, årsstämman för 

 förnyat förtroende och visat intresse, samt förklarade årsstämman avslutad. 

 



Christina Torung  Gunnar Lundqvist  

/sekreterare/   /ordförande/                           

                      

 

 Kristina Nordenborg  Uno Eriksson 

/justerare/   /justerare/ 

 

   

                      


