
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag. 
 

Tid: Torsdagen den 12 januari 2012, kl 18:30-21:50 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

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

Annika Jakobsson, Lennart Persson 

Förhindrade: Roger Näslund, Karin Östberg 

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

Öppnande 

§ 71. Efter att Karl Gustav Lindblad kort informerat om Rätansböle och Bölegården, 

förklarade ordförande mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 72. Dagordningen godkändes efter anmälan av övrig fråga;  Jan-Olof Jarsjohns 

motion ”Hand i hand”. 

Justerare 

§ 73. Till rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet valdes Glenn Lindén 

och Martin Bodin. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 74. Christina Torung föredrog föregående mötesprotokoll som godkändes och lades 

till handlingarna.  

Ekonomirapport 

§ 75 . Eva Hoff informerade om att budget hålls. Ivan Magnusson informerade om att 

av de beviljade medlen kunde hälften, ca 100 000 kr ha sökts i förskott. De 70 000 kr 

som betalades ut i förskott har visat sig inte räcka till hittillsvarande utgifter, därav lån 

från Rätans gatlyseförening (se § 62). 

   Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

Plan för bygdepengens användning 

§ 76. Se §§ 18, 34, 51 och 64. Diskuterades ”Preliminärt förslag till plan för användning 

av ’vindkraftsmedel’ för år 2012” (se bil 1). Mötet anser att fisket också bör 

uppmärksammas, ex genom handikappanpassning där så behövs. Mötet understryker 

att föreningar och företag måste ges tydlig information om sista datum för ansökan 

om bygdepeng. 

   En enig styrelse beslutade  

 att ställa sig bakom förslaget, som kommer att presenteras för  

 föreningsstämman 15 januari. 

Leaderprojektets pågående arbete 

Följande punkter behandlades utifrån häftet ”Leaderprogrammet  – prioriterade 

arbetsområden”: 

 

 



§ 77. a) Tomma hus/uthyrning 

 Se §§ 16, 31 och 65a. 

 Eva Hoff informerade kort ang uthyrningsklara objekt. 

 b) Hemsidan 

 Se § 65b. 

Christina Torung informerade kort om arbetet med hemsidan, samt 

begärde information till hemsidan från byalagets föreningar och företag. 

c) Affärscentrum 

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

Ivan Magnusson redogjorde för arbetet med alt 1, (placering vid 

nuvarande OKQ8): 12/1 träffades berörda intressenter utom 

markägaren. Axel Grinde (ICA Grindes), JG-service, Ingvar Johansson och 

Bo Göransson (OKQ8 Rätan), samt Mabo Fritid har visat sig intresserade 

av att ingå i ett affärscentrum.  

   Jan-Olof Jarsjohn redogjorde för arbetet med alt. 2, (placering söder 

om byn), och framhöll fördelar med den placeringen; ökad 

trafiksäkerhet, fem skoteröverfarter skulle minska till en, och större 

utrymme, enligt detta alternativ. Vägverket tänker presentera förslaget 

som en idé när frågan om förbättring av Rv315 Rätan behandlas.   

 Förslag om att ansökan om bidrag från Leader-programmet till 

projekteringskostnader förelåg(se bil 2). 

   Styrelsen beslutade 

 att söka bidrag från Leader-programmet enligt bifogad 

 projektplan om 165 000 kr (bil 2),  

att fortsätta utredningarna av de två alternativa förslagen, 

samt att presentera ärendet på föreningsmötet 15 januari.

  

 d) Fiberutbyggnad 

 Se §§ 23, 35, 49, 52, 65d samt föreningsmötesprotokoll 20111110 § 9. 

J-O Jarsjohn rapporterade att så lite som ca 20 % av hushållen i 

Rätansbygden (utom Böle) har anmält intresse för fiberutbyggnad. 

Thomas Sjöberg informerade om att BTEA, Bergs kommun, nu arbetar 

för högtryck med anläggande av fiber. Mötet diskuterade en 

intensifierad marknadsföring, bl a genom annonsering i Bergsbladet.  

Styrelsen beslutade 

att Kent Rosenqvist, Karl Gustav Lindblad, Jan-Olof Jarsjohn 

och Lars Westman ges i uppdrag att kontakta kommunen 

och Staffan Lindén, BTEA, ang fiberutbyggnad, samt 

att annonsera i Bergsbladet om fördelarna med 

fiberanslutning. 

 



e) Tidsplan 

Se § 65e. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om tidsplan till kommande 

styrelsemöte. 

Rapport från aktieägarkonferens 

§ 78. Se § 69b. Annika Jakobsson och Kent Rosenqvist rapporterade från Destination 

Vemdalens aktieägarkonferens 9-10 januari. Där behandlades bl a ”Vision kopplat till 

värdskap”, att ledare/chefer sätter nivån på värdskapet, samt 

kommunikationsstrategi. 

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna. 

Information från byarna 

§ 79. Handsjön/Martin: Det har varit fiskepremiär i Långtjärn. 

Rätan/Carl-Johan: Isbanan är vattendränkt! Skoterklubben har skickat ut sin 

årliga aktivitetsinformation. 

Rätan/Kent: RIF kommer att anordna en tvådagars skidtävling på Gladvallen. 

Vitvattnet/Lennart: Fiskepremiär på Horten 28 jan kl 9-15, då även skoterklubben 

säljer hamburgare. 

Medlemsärenden 

§ 80. Annika Jakobsson lyfte frågan om ev. medlemsavgift. 

Styrelsen beslutade  

att hänskjuta frågan till stadgegruppen (se föreningsmötesprotokoll 

20111110 § 11). 

Föreslogs att ett medlemsföretag kan vara värd för kommande styrelsemöte (9 febr), 

och Christina Torung gavs i uppdrag att kontakta IQsave AB/Johan Karlsson ang. detta. 

Övriga frågor 

§ 81. Jan-Olof Jarsjohn presenterade sin motion ”Hand i hand”, där han lyfter frågan 

om en förbättrad korsning Rv315-E45 med rondell, och genomfart Rv315 Rätan.  

   Styrelsen beslutade 

 att motionen tas upp för behandling på föreningsmötet 15 januari.  

Avslutning 

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

 

Christina Torung, sekr   Kent Rosenqvist, ordf 

 

Glenn Lindén, just   Martin Bodin, just  

                                 


