
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 
 

Tid: Torsdagen den 10 nov. 2011, kl 17:30-18:25  

Plats: Nya Norsgården, Rätan 

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

                        Carl-Johan Nordgren, Jan-Olof Jarsjohn, Roger Näslund, Karin Östberg 

Förhindrade: Glenn Lindén, Martin Bodin, Annika Jakobsson 

Adjungerade: Eva Hoff, Ivan Magnusson, Christina Torung 

 

Öppnande 

§ 42. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 43. Dagordningen godkändes efter beslut att bordlägga punkterna 46, 48b och 48e.  

Justerare 

§ 44. Till rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet valdes Roger Näslund. 

Föregående mötesprotokoll 

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

handlingarna.  

Ekonomirapport 

§ 46 . Punkten bordlades. 

Anmälan om medlemskap  

§ 47. Angående den vakanta platsen i styrelsen har Kvarnsjö Camp efter förfrågan meddelat 

att de vill avvakta med eventuellt medlemskap. Vitvattnets representant Lennart Persson har 

tillfrågats och ställt sig positiv till plats i styrelsen. 

Leaderprojektets pågående arbete 

§ 48 a) Affärscentrum vid korsningen E45/315 

 Se §§ 17 och 32. 

Konstaterades att högsta prioritet ges arbetet med att verka för att behålla ICA 

Grindes. Stadsarkitekten har nu fått i uppdrag att ta fram ritning på byggnation; 

ett underlag för kostnadsberäkning, som i sin tur blir underlag för 

bidragsansökan.  

Styrelsen beslutade att 

föreslå stämman att besluta att planeringen av ett affärscentrum i 

vägkorsningen E45/315 ska fortsätta och uppdra åt styrelsen att leda arbetet 

och fatta de beslut som blir nödvändiga för att genomföra denna planering. 

b) Tomma hus/uthyrning 

Punkten bordlades. 

c) Skidspår/leder 

Se § 31b. 

Thommy Gunnarsson och Andreas Pedersen har dragit upp ett milspår på 

Galberget. Ytterligare spår kommer att dras till vintern.  



   Flottarleden har röjts, efter sanktionering från markägaren, och väntar nu på 

uppskyltning.   

   Informerades om att Destination Vemdalens Jan Gabrielsson anser att 

arbetet med spår och leder bör begränsas till några få. 2013 kan pengar till fler 

spår sökas.  

   Beslutades att på kommande styrelsemöte behandla frågan om bildande av 

en arbetsgrupp som arbetar vidare med planering av spår och leder. 

d) Hemsida 

Webbhotellplats har beställts för Rätansbygden.se, med länkar till Handsjöns 

och Rätansböles hemsidor. Christina Torung kommer att sköta hemsidan och 

tar tacksamt emot information från bygdebor. Påpekades att länk till Bergs 

hemsida också bör finnas. 

e) Högberget 

Punkten bordlades. 

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.  

Information från byarna 

§ 49. Rätansböle/Karl Gustaf: Bölegården kommer att renoveras för ca 340 000 kr nästa år 

och pengar till detta söks hos kommunen och Boverket.  

 ”Startgaspengar” på 25 000 kr har sökts hos Leader till förstudie 

av fibernätanläggning. Övriga byar uppmanades att också söka. 

Styrelsen beslutade att 

Karl Gustaf Lindblad och Jan-Olof Jarsjohn får i uppdrag att till nästa 

styrelsemöte förbereda frågan om ansökan om statligt stöd för utbyggnad av 

fiberkabel (se § 23). 

         Nästeln/Lillsved/Roger: Ansökan om hastighetssänkning från 100 km/h till 80 km/h 

efter sträckan förbi Lillsved har lämnats in till Trafikverket. 

         Klaxåsen/Thomas: Inplanteringen av fisk i Stortjärnen vid E45 har blivit lyckad.  

Vägbelysningsbyte är nödvändigt och bidragsansökan behöver 

göras. 

Rätan/Carl-Johan:  Marias Caferia har öppnats och drivs av Maria Jonsson, som även 

ordnar fikat under kvällens stämma. 

Rätan/Jan-Olof: Länsstyrelsen har K-märkt baracken som står vid vägen till 

Skolskogen. 

Yttrande om sjönära bebyggelse 

§ 50. Se § 33.  

Martin Bodin har skickat sitt yttrande direkt till kommunen.  

Styrelsen beslutade att 

ge Ivan Magnusson och Kent Rosenqvist i uppdrag att utifrån Roger Näslunds 

och Thomas Sjöbergs kartor skriva ett yttrande till kommunen i frågan om 

sjönära bebyggelse. 

 



Policy för användning av vindkraftmedel 

§ 51. Se §§ 18 och 34.  

Det renskrivna avtalet innehåller ändringar från grundavtalet; att minst 26 vindkraftverk 

måste byggas för att byggstartmiljonen ska betalas ut, samt att vindkraftbolaget ska ha 

vetorätt i fråga om användning av pengarna. Byalagets representanter i förhandlingarna, 

Ivan Magnusson och Kent Rosenqvist, kommer inte att skriva under ett avtal med ovan 

nämnda avvikelser. 

   Utifrån Ivan Magnussons omarbetade policyförslag, enligt beslut § 34,  

beslutade styrelsen att 

 föreslå stämman att besluta att anta styrelsens förslag till policy för användning 

av vindkraftsmedel (se bilaga!) 

Utbyggnad av fiberkabel 

§ 52. Se §§ 23a och 35.  

Karl Gustaf Lindblad meddelade att Härjeån endast arbetar med 

fiberkabelfrågor inom Härjedalen och därför inte kommer att delta vid kvällens 

stämma. 

   Karl Gustaf och Jan-Olof Jarsjohn deltog på mötet i Överturingen, arrangerat 

av Johan Matsson. Där informerade Per Sundin, fiberlots i Atellus, om vägar att 

hitta systemlösningar, särskilt lämpade för områden utanför tätorter. 

Ytterligare information ges vid nytt möte om ca två veckor.  

   Utifrån vikten av en marknadsundersökning omfattande varje by  

beslutade styrelsen att 

ge varje styrelseledamot i uppdrag att till styrelsemötet i januari 

göra en marknadsundersökning i sin by, samt att  

behandla frågan vidare på styrelsemötet i januari. 

Delägande i Destination Vemdalen 

§ 53. Se § 23c 

Kent Rosenqvist, Ivan Magnusson och Chris Plüschke har träffat Andreas Edholm, 

Destination Vemdalen, med anledning av Destination Vemdalens nyemission och 

möjligheten att gå med som delägare. Byalagets medlemsföretag kan inte ingå som delägare 

utan måste i så fall söka enskilt delägande. Ivan föreslog att byalaget betalar aktierna 

eftersom de kommer att ägas av byalaget. 

Styrelsen beslutade att 

 föreslå stämman att besluta att ansöka om delägande/medlemskap i 

 Destination Vemdalen. 

Förslag på logotype 

§ 54. Genomfördes skriftlig omröstning på förslagen på logotype och resultatet meddelas på 

nästa styrelsemöte. 

Medlemsärenden 

§ 55. Punkten bordlades. 

 



Övriga frågor 

§ 56. Inför kvällens stämma förbereddes frågorna stadgeöversyn, valkommitté samt  

företagsmöte ang vindkraft den 23 nov (Vindkraftscentrum i Strömsund). 

Avslutning 

§ 57. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Roger Näslund, just     

                                 


