
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 
 

Tid: Torsdagen den 9 februari 2012, kl 18:30-21:30 

Plats: IQsave/Zentralen, Rätan 

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

Jan-Olof Jarsjohn, Glenn Lindén, Martin Bodin, Thomas Sjöberg,  

Annika Jakobsson, Lennart Persson, Karin Östberg, Roger Näslund 

Adjungerade: Eva Hoff, Ivan Magnusson, Christina Torung 

Öppnande 

§ 88. Efter att Mikael Karlsson och Johan Karlsson kort informerat om sina företag; 

Mikatel AB och IQsave AB, förklarade ordförande mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 89. Dagordningen godkändes efter tillägg av övriga frågor;  a) medlemsavgift, b) 

antal ledamöter i styrelsen, c) valberedningen, d) beslut ang. skyltar, e) fiskepengarna. 

Justerare 

§ 90. Till rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet valdes Karin 

Östberg och Lennart Persson. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 91. Christina Torung föredrog föregående mötesprotokoll (12/1, 15/1 samt 

föreningsmötesprotokollet 15/1), som samtliga godkändes och lades till handlingarna.  

Ekonomirapport 

§ 92 . Ivan Magnusson redogjorde för förslag till förvaltningsberättelse och bokslut 

med resultatrapport och balansräkning. 

   Styrelsen beslutade  

att föreslå föreningens årsmöte ( den 23 febr.) fastställa 

förvaltningsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 2011 enligt 

förslaget (se bilaga). 

Trafikverkets arbetsplan Rv315 Rätan-Utanbergsvallarna 

§ 93. Styrelsen ansåg sig inte kunna avge yttrande över Trafikverkets arbetsplan förrän 

beslut om placering av affärscentrum har tagits, och Trafikverket medgivit anordning 

av uppställningsplats med truckdieseltank. För en sådan begäran krävs information 

ang. vindkraftverktransporternas omfattning. 

   Styrelsen beslutade 

att avvakta med skrivelse till Trafikverket tills ytterligare information 

angående antal transporter inkommit. 

Leaderprojektets pågående arbete 

Följande punkter behandlades utifrån häftet ”Leaderprogrammet  – prioriterade 

arbetsområden”: 

§ 94. a) Tomma hus/uthyrning 

Se §§ 16, 31 och 65a. 



Eva Hoff och Kent Rosenqvist informerade om nuläget, med 

uthyrningsstart, nytillkommande hyresobjekt, annonsering via 

Destination Vemdalen och hemsidan, utformning av regler, avtal etc. 

Informationsmappar kommer att tryckas upp för beviljade medel från 

kommunen. 

Annika Jakobsson framförde förfrågan från Conny Elf angående placering 

av turistinformation i Rätan. 

 b) Hemsidan 

 Se §§ 65b och 77b. 

Christina Torung informerade om det fortskridande arbetet, 

besöksstatistiken den senaste månaden samt efterlyste 

föreningsinformation. Några ledamöter efterlyste nya foton på 

startsidan. 

c) Affärscentrum 

Se §§ 17, 32, 48, 65c, 77c, samt föreningsmötesprotokoll 20111110 § 6. 

I den ansökan om bidrag till projekteringskostnader för det planerade 

affärscentret som ingivits (§ 77)ska sökande svara för 30% av 

kostnaderna. Förutom värdet av ideellt arbete krävs också en 

kontantinsats.     

   Styrelsen beslutade 

att i samband med ansökan till Leader-programmet om 

medel för projektering uppge att byalaget bekostar en del 

av kostnaden med upp till 15 000 kr. 

Jan-Olof Jarsjohn drog tillbaka sitt förslag på affärscentrum vid Rätans 

södra infart (alt 2). 

   Styrelsen beslutade  

att arbeta vidare med anläggande av affärscentrum vid 

korsningen E45/Rv315 (alt 1). 

 d) Fiberutbyggnad 

Se §§ 23, 35, 49, 52, 65d, 77d samt föreningsmötesprotokoll 20111110 § 

9. 

Informerades om ökat intresse efter annonsering i Bergsbladet och 

Informationsmöte i Söderhögen. Trafikverket och LRF har också visat 

intresse. ”Startgas” kommer att sökas av ”Högarbyarna”+ Vitvattnet + 

Sörtjärn, Nästeln + Lillsved samt Rätan. 

e) Tidsplan 

Se § 65e. 

Kent Rosenqvist och Ivan Magnusson redogjorde för pågående 

aktivitetsplan för prioriterade arbetsområden samt föreslog att den 

skulle läggas till grund för nästa års verksamhetsplan. 

   Styrelsen beslutade 



att anta förslaget till aktivitetsplan för prioriterade 

arbetsområden. 

Öppnande av bykontor 

§ 95. Kent Rosenqvist informerade om öppnande av bykontor på Postvägen 3 (f d 

Sparbanken), där Eva Hoff kommer att stå till tjänst med bl. a. hjälp till föreningar och 

husuthyrning, och där kommunrepresentanter tar emot bygdebor en gång/månad. 

Lokalen vore även lämplig för turistinformation (se § 94a) 

Förslag på stadgeändring 

§ 96. Ivan Magnusson presenterade stadgegruppens förslag (se bil). 

   Styrelsen beslutade föreslå årsstämman besluta 

att bestämmelserna i stadgarnas §7 att styrelsen skulle ha minst tre 

suppleanter tas bort så att alla deltagarna i styrelsen är ledamöter och 

på så sätt har samma ställning. 

Information från byarna 

§ 97. Högarna/Karin: LRF-möte har hållits i ”Högen”. 

Handsjön/Martin: Byborna har funderingar över ändringen av summan i planen 

för användning av vindkraftmedel. 

Klaxåsen/Thomas: I byn råder fiberhysteri! 

Vitvattnet/Lennart; har funderingar över vindkraftpengarna avsatta till 

fiskeutveckling. 

Böle/K-G: Aktuellt är renbetestvisten, vägombyggnaden samt kommande 

fisketävling. 

Medlemsärenden 

§ 98. Christina Torung begärde information om vår- och sommaraktiviteter från 

medlemsorganisationerna. Informationen ska delges via Magazinet Berg. Med tanke 

på manusstopp bör informationen vara inlämnad senast 10 mars. Martin Bodin 

föreslog inköp av ett helt uppslag som sedan uppdelas och säljs till lägre pris till 

medlemsorganisationerna.  

Christina föreslog att söka medlemskap i Radio Berg, vilket ger ytterligare en väg att 

nå ut till allmänheten med information. 

   Styrelsen beslutade  

att Martin Bodin, Glenn Lindén och Christina Torung ansvarar för 

bokning av helt uppslag i Magazinet Berg, samt information till 

medlemsorganisationerna om möjlighet att köpa annonsplats, samt 

att byalaget söker medlemskap i Radio Berg, till en kostnad av 100 kr/år. 

Övriga frågor 

§ 99.  a) Medlemsavgift 

  

    Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att besluta 

att införa en medlemsavgift på 250 kr per 

medlemsorganisation och år. 



 b) Antal ledamöter i styrelsen 

 Se även § 96. 

 Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att besluta 

  att antalet styrelseledamöter ska vara elva (11) st. 

 c) Valberedning 

Lars Nystedt från valberedningen tog del av information från styrelsen 

inför årsmötet. Mötet underströk att för att vara valbar måste man 

representera medlemsorganisation. 

 d) Beslut angående skyltar 

Diskuterades utseende på, uppsättningsplatser för, och beställning av 

nya skyltar. Glenn Lindén föreslog begäran av ytterligare offert på 

skyltar. 

   Styrelsen beslutade 

 att Glenn Lindén begär in ny offert på skyltar, samt 

att avvakta med beställning av skyltar tills ny offert 

inkommit. 

 e) Fiskepengarna 

Lennart Persson undrade över de avsatta medlen till fiskeutveckling i 

planen för användning av kommande års vindkraftpengar. Ivan 

Magnusson upplyste om att pengar inte finns förrän 

vindkraftverksbyggandet påbörjas, men goda projektidéer bör arbetas 

fram.. 

 f) Vägverkets bekostnad av belysning 

    Styrelsen beslutade 

att skicka skrivelse till Vägverket och begära upplysning om 

varför Vägverket inte bekostar belysning efter stora vägen 

genom Handsjön och Röjan.    

Avslutning 

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

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Karin Östberg, just   Lennart Persson, just  

                                 


