
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 
 

Tid: Måndagen den 5 december 2011, kl 18:30-21:30 

Plats: Bystugan, Nästeln 

Närvarande: Kent Rosenqvist; ordf., Karl Gustav Lindblad, Carl-Johan Nordgren,  

Jan-Olof Jarsjohn, Roger Näslund, Karin Östberg, Annika Jakobsson, 

Lennart Persson 

Förhindrade: Glenn Lindén, Martin Bodin, Thomas Sjöberg 

Adjungerade: Eva Hoff, Ivan Magnusson, Christina Torung 

 

Öppnande 

§ 58. Efter att Roger Näslund kort informerat om Nästeln och Lillsved, förklarade ordförande 

mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 59. Dagordningen godkändes efter anmälan av övriga frågor; a) Inflyttningsfrågor, b) 

Inbjudan till aktieägarkonferens, c) Väglysefrågor .  

Justerare 

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

Nordgren. 

Föregående mötesprotokoll 

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

handlingarna.  

Ekonomirapport 

§ 62 . Eva Hoff föredrog ekonomirapport. Hittills tilldelade medel är slut och ytterligare 

medel har äskats. Rätans gatubelysningsförenings styrelse har beslutat låna ut pengar till 

byalaget till dess äskade medel utbetalats. Ordförande har även sökt kommunala medel för 

nystartad förening; ca 5 000 kr. 

   Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Anmälan om medlemskap  

§ 63. Medlemslistan uppdaterades. Christina Torung kommer att lägga ut den på hemsidan 

samt skicka den med e-post till styrelsen och projektledningen. 

Vindkraftspengarna 

§ 64. Ordförande läste upp det undertecknade avtalet, som är i linje med byalagets 

intentioner och tidigare beslut (se §§ 18, 34, 51). Underströks att senast andra (2:a) februari 

varje år ska plan ha upprättats angående bygdepengens användning under året. 

Leaderprojektets pågående arbete 

Följande punkter behandlades utifrån häftet ”Leaderprogrammet  – prioriterade 

arbetsområden”: 

§ 65 a) Tomma hus/uthyrning 

Inledningsvis kommer några få hus att utannonseras på hemsidan. Blir 

gensvaret positivt kommer verksamheten att utökas. Eva Hoff kommer att åta 



sig uppdraget att sköta den centrala uthyrningsfunktionen, mot ev. 

lönebidragsanställning. Uthyrare ska betala grundavgift på 10 % samt 

ytterligare procent utifrån begärd service. Om ev. entreprenör visar sitt 

intresse överlåts uthyrningsfunktionen till den. (Se även §§ 16 och 31). 

   Styrelsen beslutade  

att arbeta vidare med planering och genomförande av central 

uthyrningsfunktion. 

 b) Hemsidan 

Informerades om att 10 000 kr av de tilldelade leadermedlen har betalats ut till 

Mattias Alfborger, som startat upp hemsidan, samt att Thommy Gunnarsson 

och Christina Torung kommer att ansvara för hemsidan och dess uppdatering. 

Framtida kostnader för hemsidan kan ev. täckas av vindkraftspengar. 

c) Affärscentrum 

Se §§ 17, 32, 48 samt föreningsmötesprotokoll 20111110 § 6. 

   Förutom förslag (1) på affärscentrum i korsningen E45/315 har Jan-Olof 

Jarsjohn inkommit med förslag (2) på affärscentrum enligt bilaga; söder om 

Rätan på mark avsatt för industri. Detta skulle innebära omläggning av väg 315 

och flyttning av OKQ8.  

   Styrelsen beslutade 

att fullfölja de påbörjade ekonomiska utredningarna men även 

utreda alternativ 2, i väntan på besked från Trafikverket och 

OKQ8, 

att Jan-Olof Jarsjohn kontaktar berörda företag utifrån sitt förslag, 

samt 

att frågan behandlas vidare nästa styrelsemöte. 

 d) Fiberutbyggnad 

 Se §§ 23, 35, 49, 52 samt föreningsmötesprotokoll 20111110 § 9. 

Jan-Olof Jarsjohn och Karl Gustav Lindblad informerade om kommande 

utdelning av informationsblad och intresseanmälan (se bil.) till samtliga 

bygdebor utom i Böle (där utredning redan gjorts), samt om informationsmöte 

med Per Sundin på Norsgården onsdag 28 december kl. 19:00.   

     Styrelsen beslutade 

 att Jan-Olof och Karl Gustav fortsätter arbeta med frågan, 

att lägga ut ”Viktig information” och ”Intresseanmälan” på 

hemsidan, samt 

att styrelsen behandlar frågan vidare nästa styrelsemöte. 

e) Isbanan 

Carl-Johan Nordgren, som tillsammans med Bo Gustafsson ansvarar för 

spolning och plogning av isbanan längs stranden från Wärdshuset till kojbyn, 

lyfte frågan ang. kostnaden för detta. Kent Rosenqvist kommer att ta upp 

frågan med Rätans IF. 



I frågan om tidsplan för hela programmet beslutade styrelsen 

att styrelsens arbetsgrupp utarbetar förslag på tidsplan och presenterar 

förslaget nästa styrelsemöte. 

Information från byarna 

§ 66. Rätansböle/Karl Gustav: Inväntar kostnadsberäkning ang. fiberutbyggnad. 

Rätan/Carl-Johan: Isbana iordningställs längs stranden från Wärdshuset till kojbyn. 

Rätan/Kent/Christina: Julmarknaden på hembygdsgården lockade många  

spendersamma besökare, medan jultallriken på Norsgården lockade alltför få… 

Vitvattnet/Lennart: Kämpar med fiske och väglyse… 

Förslag på logotype 

§ 67. Se § 54. Styrelsen röstade fram följande förslag på logotype för Rätansbygdens byalag: 

Roddbåt vid strand med berg i bakgrunden, kantad med björkar och fiskar i cirkelform, och 

med texten ”Rätans Bygdens Byalag” nedtill.  

   Styrelsen beslutade  

att ge konstnären i uppdrag att ellipsforma logotypen samt att stilisera den så 

att motivet framgår även i liten storlek, ex. på brevpapper. 

Medlemsärenden 

§ 68. Karin Östberg lyfte frågan om konsekvenser för engagemanget i byföreningarna om 

driften av väglyset skulle ersättas med vindkraftspengar/bygdepeng. Påpekades att 

bygdepengen inte är ämnad för att ersätta drift av väglyse (se vindkraftspolicyn tagen på 

föreningsmöte 20111110).  

Övriga frågor 

§ 69. a) Inflyttningsfrågor 

 Annika Jakobsson har på fråga från byalagets arbetsgrupp åtagit sig att vara 

kontaktperson i inflyttningsfrågor.  

   Hon informerade om den undervisning i konversationssvenska som hon och 

Kristina Nordenborg bedriver för ej svensktalande inflyttade. 

    Styrelsen beslutade 

att ge Annika Jakobsson i uppdrag att utarbeta förslag på 

mottagande av inflyttade inom Rätansbygden. 

 b) Inbjudan till aktieägarkonferens 

 Rätansbygdens byalag har fått inbjudan till aktieägarkonferens i Vemdalsskalet 

9-10 januari. Konferensen är kostnadsfri för aktieägarna. Byalaget får 

representeras av högst två (2) deltagare. 

    Styrelsen beslutade 

att utse Kent Rosenqvist och Annika Jakobsson till representanter 

för Rätansbygdens byalag vid Destination Vemdalens 

aktieägarkonferens 9-10 januari 2012, 

att Kent anmäler deltagandet till Destination Vemdalen, samt 

att Kent och Annika rapporterar från konferensen nästa 

styrelsemöte. 



 c) Väglysefrågor 

 Se § 68. 

 d) Aktuell information 

 Påpekades att information måste ut ang. leder, isbana etc. på hemsidan, i  

 Bergsbladet, på anslagstavlor, skyltar och folderns inbladningsblad. 

 e) Föredrag 

Informerades om föredrag om inflyttning, som hålls i Svenstavik tisdag 6 

december. Karl-Gustav Lindblad och Eva Hoff tänker delta. 

f) Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir torsdag 12 januari kl. 18:30, i Bölegården, Rätansböle. 

Avslutning 

§ 70. Ordförande tackade för fikat, visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Carl-Johan Nordgren, just     

                                 


