
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 18 augusti 2021,   

kl 18.00 – 19.45 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 14 representanter för 13 medlemsorganisationer: 

Bryngelhögens Byamän: Ingvar Haraldsson 

Handsjöns Fiskevårdsområdesförening: Holger Nilsson 

Rätans Snöskoterklubb: Christina Torung 

Rätans Hembygdsförening: Kent Rosenqvist och Ivan Magnusson 

Röjans ek. Väglyseförening: Olle Lundgren  

Föreningen Bölegården: KG Lindblad 

Handsjöns Byförening: Sonja Gustafsson 

Rätans Jaktskytteklubb: Britt-Louise Haraldsson 

Rätans Fiber ek. förening: Gunnar Lundqvist 

Handsjöns Vägbelysningsförening: Gunnar Andersson 

Högarnes Byggnadsförening: Karin Östberg 

Rätan Event: Leena Grubb 

Kojbyn: Stina Torén 

 

§ 1.  Ordförande Olle Lundgren hälsade de närvarande välkomna och 

 förklarade årsstämman öppnad.  

§ 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 

 Leena Grubb och Sonja Gustafsson. 

§ 5. Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst. 

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

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§ 8. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2020, med en omsättning av 

1 014 232 kr och ett beräknat resultat av 246 645 kr, föredrogs 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 

 2020. 

§ 11. Årsstämman beslutade att fastställa årsavgiften för varje medlemsorganisation 

till oförändrade 400 kr.  

§ 12. Värdegrundspolicy fastställdes i sin helhet enligt liggande policy med ändring av 

 ”funktionsnedsättning” till ”funktionsvariation”. 

§ 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 2021 i sin helhet, samt att fastställa den av styrelsen 

 föreslagna budgeten för år 2021 i sin helhet.                                                                                                    

§ 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: 

 Elisabeth Lövdahl (omval) 

 Michael Lindblad (nyval) 

 Marie Löfhaugen (nyval) 

 (Renee Darley, Karin Östberg och Sonja Gustafsson kvarstår ytterligare ett år) 

  

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

 Jan-Ola Ericsson (omval) 

 Elisabeth Gunnarsson (omval) 

 Stina Torén (nyval) 

 Kent Rosenqvist (nyval) 

(Christina Andersson, Leena Grubb och Holger Nilsson kvarstår ytterligare 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) Motion/skrivelse från Rätans Hembygdsförening angående besöksnäringen i 

bygden behandlades. 

Årsstämman beslutade  

 att återremittera ärendet till styrelsen, för vidare behandling. 

 



 

§ 21. Information: 

a) Rätansbygdens byalag firar 10-årsjubileum på Rätans hembygdsgård 

söndag 22 augusti kl 14-16. Förutom underhållning och tårtfika bjuds även 

på framtidstankar från Jämtkraft, Destination Vemdalen och några av 

byalagets medlemsorganisationer. 

b) Bergs kommun firar 50-årsjubileum på Rätans hembygdsgård söndag 12 

september kl 15-17. Förutom underhållning, tipspromenad och fika bjuds 

även på kommunens framtidstankar. Rätans Hembygdsförening kommer 

att sälja kolbulle m m. 

 

§ 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/                           

                      

 

Leena Grubb   Sonja Gustafsson 

/justerare/   /justerare/ 

 

   

                      


