
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 

Tid: Torsdagen den 15 sept. 2011, kl 19.00 – 21.40  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

Närvarande: Kent Rosenqvist, ordf., Martin Bodin, Karl Gustav Lindblad, Thomas Sjöberg, 

                        Carl-Johan Nordgren, Annika Back, Jan-Olof Jarsjohn, Roger Näslund 

Förhindrade: Glenn Lindén, Karin Östberg 

Adjungerade: Eva Hoff, Ivan Magnusson, Christina Torung, Chris Plüschke 

Öppnande 

§ 9. Efter en kort presentationsrunda förklarade ordförande mötet öppnat, och därefter 

fastställdes dagordningen. 

Justerare 

§ 10. Till rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet valdes Carl-Johan 

Nordgren och Jan-Olof Jarsjohn. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 11. Christina Torung föredrog föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till 

handlingarna. 

Konstituering 

§ 12. Till vice ordförande valdes Karl Gustav Lindblad.  

Styrelsen beslutade även  

att låta den vakanta platsen kvarstå för Kvarnsjös räkning till dess att man 

därifrån beslutat sig för ev. medlemskap. 

Ekonomirapport 

§ 13. Eva Hoff föredrog ekonomirapport: Hittills har projektet fått 70 000 kr av de utlovade 

200 000 kr i bidrag från Leaderprogrammet och haft kostnader för ca 8 000 kr avseende 

möteskostnader och porto, samt har dessutom erhållit bidrag från kommunen på 20 000 kr 

för tryckning av turistfolder. På banken finns 61 509 kr och i kassan finns 156 kr. Styrelsen 

godkände rapporten och lade den till handlingarna. 

Anmälan om medlemskap 

§ 14. Christina Torung föredrog aktuell medlemslista i vilken ingår 22 föreningar och 13 

företag. Två föreningar önskar ytterligare betänketid för att besluta om ev. medlemskap. 

Styrelsen beslutade  

att Martin Bodin ges i uppdrag att kontakta dessa två föreningar så att besked 

kan lämnas vid nästa styrelsemöte, samt att om besked inte lämnas bestämma 

ett slutdatum för betänketiden.  

Frågan om begränsning av antalet företag som medlemmar lyftes. Utifrån besluts-

/röstningsperspektiv föreslog Martin Bodin en röst/by + en röst/företagarförening. 

Styrelsen beslutade  

att hänskjuta frågan till kommande årsmöte. 

Leaderprojektet, arbetsorganisation 



§ 15. Ivan Magnussons förslag på arbetsorganisation för Leaderprojektet, vilket skickats ut 

som bilaga till kallelsen, godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen godkände även att 

Chris Plüschke adjungeras som marknadsföringsansvarig. 

Leaderprojektets pågående arbete 

§ 16. Ivan Magnusson sammanfattade skrivelsen Leaderprojektets pågående arbete, vilken 

även skickats ut som bilaga till kallelsen.  

   Kent Rosenqvist redogjorde närmare för sammanställningen av enkäten till allmänheten. 

Den visar att prioriterade arbetsområden är bevakningen av vindkraftsfrågan, uthyrning av 

tomma hus och utveckling av turistnäringen. Skapande av en lokal profil och en gemensam 

anda/sammanhållning i bygden är också viktiga frågor. Endast 14 % av utskickade enkäter 

har besvarats, med familjemedlemmar inräknade har 26 % besvarats, och svaren kan därför 

inte bedömas vara representativa för bygden.  

   Slutsats: Resultatet representerar aktiva bygdebors uppfattning och kommer därför att 

vara vägledande för projektets fortsatta arbete.  

   Christina Torung redogjorde kort för turistkartläggningen och sammanställningen av 

enkäten till turister, vilken besvarades nästan enbart av boende på Rätans Camping, men 

som ändå visar att information om bygdens aktiviteter och attraktioner efterfrågas. 

    Slutsats: Rätansbygden behöver en väl fungerande hemsida, ev. även facebookanslutning, 

och tydligare skyltning.  

   Eva Hoff informerade om utskicket till husägare i Rätan med förfrågan om användande av 

uthyrningscentral vid ev. uthyrning. Styrelsen gav Eva i uppdrag att skicka samma förfrågan 

till husägare i övriga byar inom Rätansbygdens byalag. Styrelseledamöter från respektive 

byar fick i uppdrag att bistå Eva med ägandelistor.  

   Allt arbete har hittills skett ideellt. Eftersom arbetet kommer att intensifieras behandlades 

frågan om arvodering av medarbetare, utifrån att medel avsatts till projektledning.  

Styrelsen beslutade  

att arvode om 4 000 kr per månad ska utgå till projektledaren, 

projektsekreteraren, ekonomiansvarig och ordförande för arbete i 

Leaderprojektet fr o m 2011-09-01 och längst till 2012-04-30, samt  

att omprövning av beslutet ska ske inom tre månader efter det att erfarenheter 

om arbetets omfattning vunnits. 

Planering för kommersiellt centrum 

§ 17. Flyttning av ICA Grindes till korsningen E45/315 diskuterades. Ur överlevnadssynpunkt 

är en flyttning av största vikt för ICA Grindes och den största markägaren är positiv till att 

upplåta mark till byggnationen. Bergs kommun ställer sig också positiv till flyttningen och att 

låta stadsarkitekten titta på planfrågan. Lokalprogrammet tar Axel Grinde fram i samarbete 

med ICA Sverige AB.  

 



Styrelsen beslutade 

att Leaderprojektet ska fortsätta planeringen för ett kommersiellt centrum i 

korsningen E45/315, vilket bl. a. möjliggör flyttning av ICA Grindes. 

Policy i vindkraftfrågan 

§ 18. Diskussionsunderlaget Policy i vindkraftsfrågan skickades ut som bilaga till kallelsen och 

kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.  

   Kent och Ivan redogjorde för avtalet och arbetet bakom det som till slut gav det bästa avtal 

som hittills slutits mellan en bygd och ett vindkraftsbolag; 1 miljon i samband med starten av 

bygget, 0,6 % av intäkterna - ca en miljon kr per år - och ett ”golv” på 500 000 kr per år. 

Detta möjliggjordes av att byalaget framstod som en stark förhandlingspartner, och med en 

tydlig policy kommer positionen att stärkas ytterligare. Bygdepengen ska användas för att 

utveckla hela bygden och det är viktigt att visa enighet och beslutsamhet kring användandet 

för att bibehålla en stark ställning som förhandlingspartner. Ingen offentlig reglering utan 

endast rekommendationer finns kring användandet av bygdepengen.  

   Styrelsen diskuterade hur pengen ska fördelas. Handsjöns representant Martin Bodin 

framhöll störningen från vindkraftsparken som skäl för att Handsjön bör få 45 % per år av 

bygdepengen, förutom redan utlovad el till gatubelysning och bystuga. Handsjön vill veta 

byalagets ståndpunkt innan man går vidare och ev. begär egen förhandling med 

vindkraftsbolaget. Jan-Olof Jarsjohn föreslog att pengar ska äskas ur bygdepengen och att 

inga beslut om fast utbetalning per år ska tas. Eva Hoff väckte frågan om att så småningom 

bilda en investeringsfond ur vilken företagare kan låna pengar.  

Styrelsen beslutade 

att Rätansbygdens byalag ställer sig positivt till att prioritera Handsjön i 

samband med fördelning av bygdepengen. 

 

att förnärvarande inte fastställa någon fast summa att utbetalas från 

bygdepengen. 

    

Byalagets organisation 

§ 19. Punkten Byalagets organisation ansågs behandlad (se §§ 15 och 16). 

Byalagets styrelses sammanträdesplatser 

§ 20. Christina Torung redogjorde för förslag på sammanträdesplatser vid styrelsemöten (se 

bil) och att förslaget bygger på vikten för byalaget att ha viss kännedom om bygdens alla 

byar.  

Styrelsen beslutade 

att förlägga sammanträdena enligt förslaget, men med lokalens värmehållning i 

åtanke, samt 

att ge Christina i uppdrag att ordna med lokal, förtäring och kort byinformation 

inför varje styrelsemöte. 



Fasta mötesdagar för styrelsemöten 

§ 21. Beslutades att den fasta mötestiden blir andra torsdagen varje månad, kl. 18.30.  

Föreningsmöten 

§ 22. Beslutades att behandla punkten Föreningsmöten vid nästa sammanträde. 

Övriga frågor 

§ 23.  a) Fiberkabel 

K-G Lindblad lyfte frågan och påpekade att en bygds innehav av fiberkabel är 

den absolut viktigaste etableringsfaktorn.  Jan-Olof Jarsjohn informerade om 

att staten möjliggjort för byalag att ansöka om medel för utbyggnad av 

fiberkabel.  

Styrelsen beslutade 

att ge K-G Lindblad och Jan-Olof Jarsjohn i uppdrag att till nästa 

styrelsemöte förbereda frågan om ansökan om statligt stöd för 

utbyggnad av fiberkabel. 

  

 b) Vindkraft på Högberget 

Synpunkter på utbyggnaden av vindkraften på Högberget har Eon begärt in från 

byarna i Rätansbygden. Byarna har på uppmaning av byalaget avvaktat med 

svar, eftersom inga villkor för utbyggnaden uppgivits. Senast 22 september 

kommer byalaget att lämna in yttrande med förfrågan om villkoren innan avtal 

träffas.  

 c) Information från Destination Vemdalen 

Aktieposter i Destination Vemdalen, där Bergs kommun är delägare, kommer 

att erbjudas för minst 5 000 kr per aktiepost och byalag, samt med en årlig 

avgift på 1 800 kr per byalag. Ivan, Kent och Chris anser att Rätansbygdens 

byalag bör vara med för att få del av kunskap och marknadsföringsmöjligheter. 

Styrelsen beslutade 

att frågan om delägande i Destination Vemdalen behandlas vidare 

nästa styrelsemöte. 

Avslutning 

§ 24. Med påminnelse om nästa sammanträde den 13:e oktober, plats meddelas senare, 

tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Jan-Olof Jarsjohn, just   Carl-Johan Nordgren, just   

                                 


