
 

 

 

Protokoll fört vid Rätansbygdens Byalags Årsstämma den 20 mars 2022,   

kl 18:30-19:30 

Plats: Norsgården, Rätan  

Närvarande: 22 representanter för 20 medlemsorganisationer: 

Bengt Bergfeldt  Rätans Gatubelysningsförening 

KG Lindblad   Föreningen Bölegården 

Lennart Persson  Övre Hoans FVOF 

Martin Viksten  Vitvattnets Väglyseförening 

Kent Rosenqvist  Rätans Hembygdsförening 

Ingvar Haraldsson  Bryngelhögens Byamän 

Gunnar Lindholm             Bryngelhögens Byamän 

Olle Lundgren   Röjans Väglyseförening 

Fritz Dick   Röjans Väglyseförening 

Michael Lindblad  Rätans IF 

Elisabeth Gunnarsson  Rätans IF 

Elisabeth Kristensson  Rätsidan 

Holger Nilsson   Handsjöns Byförening 

Sonja Gustafsson  Handsjöns FVOF 

Renee Darley   Ullaffären 

Elisabeth Lövdahl  Rätans Snöskoterklubb 

Melcher Falkenberg  Mullbergs Vindpark   

Martin Bodin   Handsjö Handel 

Karin Östberg   Högarnes Byggnadsförening 

”          ”   Svenska kyrkan i sydöstra Jämtland 

Britt-Louise Haraldsson  Rätans Jaktskytteklubb 

Gunnar Lundqvist  Rätans Fiber e f 

Gunnar Andersson  Handsjöns Vägbelysningsförening 

 

§ 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 Karin Östberg. 

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

Gustafsson och Karl Gustav Lindblad. 

§ 5. Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst. 



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

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 föredrogs och lades till 

 handlingarna. 

§ 8. Styrelsens balans- och resultatrapport för 2021, med en omsättning av 842 826 

kr och ett beräknat resultat av 131 168 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 

 2021. 

§ 11. Årsstämman beslutade att fastställa årsavgiften för varje medlemsorganisation 

till oförändrade 400 kr.  

§ 12. Värdegrundspolicy fastställdes i sin helhet enligt liggande policy. 

§ 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 2022 i sin helhet, samt att fastställa den av styrelsen 

 föreslagna budgeten för år 2022 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: 

 Karin Östberg (omval)  

 Renee Darley (omval) 

 Till ledamot i styrelsen för en tid av ett (1) år valdes: 

 Holger Nilsson (nyval) 

(Elisabeth Lövdahl, Marie Löfhaugen och Michael Lindblad kvarstår ytterligare 

ett år) 

  

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

Kristina Andersson (omval) 

 Leena Grubb (omval) 

 Martin Bodin (nyval) 

(Jan-Ola Ericsson, Elisabeth Gunnarsson, Stina Torén och Kent Rosenqvist 

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 Britt-Louise Haraldsson.  

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



 Gunnar Andersson och Gunnar Lundqvist 

 

§ 20. a) Styrelsens förslag på stadgeändringar 

Årsstämman beslutade 

att stycket ”Mötet är beslutsmässigt om minst halva antalet medlemmar är 
närvarande” tas bort, samt 
att meningen ”Motioner till årsstämman (årsmötet) ska vara inlämnade senast 
14 dagar före mötet” läggs till i stadgarna. 

 
b) Styrelsens förslag angående nyttjande av Rätans Utvecklingsfond/RUF 

Årsstämman beslutade 

att bevilja projektet FiskaiBerg 258 400 kr ur RUF, samt 
att bevilja Handsjö Handel 310 000 kr som bidrag till utbyggnaden av macken.  

 

c) Styrelsens förslag angående tillägg i fördelningsprinciperna 

Årsstämman beslutade 

att tillägga principer för beviljande av byalagets stipendium (se bilaga), 

att ordinarie eller extra årsstämma kan besluta angående RUF, samt 

 att inte bevilja någon form av vindpeng till inköp av alkohol. 

 

d) Motion/skrivelse från Bryngelhögens Byamän angående ekonomiskt stöd till 

byarnas elabonnemang  

Årsstämman beslutade  

att återremittera ärendet till styrelsen, för analys av konsekvenser samt 

återrapportering före midsommar 2022.        

 

§ 21. Information: 

Ukrainafrågan lyftes med tanke på vad byalaget skulle kunna bistå med till 

flyktinghjälp. Inget beslut togs men frågan ska hållas aktuell. 

 

§ 22.  Mötesordförande lämnade över klubban till omvalde ordförande Olle 

 Lundgren som tackade Gunnar för effektiv ledning av mötet, tackade 

årsstämman för förnyat förtroende och visat intresse, samt förklarade 

årsstämman avslutad. 

 

 

 

 

Karin Östberg   Gunnar Lundqvist  

/sekreterare/   /ordförande/                           

                      

 

Sonja Gustafsson  Karl Gustav Lindblad   

/justerare/   /justerare                      


