
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 8 mars 2012, kl 18.30 – 21.30 

Plats: Marias kafeteria, Olle Pers väg, Rätan. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Annika Jakobsson, Jan-Olof Jarsjohn,  

Glenn Lindén, K.G. Lindblad, Carl Johan Nordgren, Roger Näslund, Lennart Persson,  

Thomas Sjögren, Karin Östberg samt suppleanten Jan Norling. 

Adjungerade: Eva Hoof, Christan Pluschke, Ivan Magnusson, sekreterare. 

Öppnande 

§ 1.Efter det att Maria informerat om hur hon startat sitt kafé och att det rönt en ökande 

uppskattning, hälsade ordföranden alla välkomna, särskilt Jan Norling som var med för första 

gången och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 2. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg att under punkten 6, konstituering 

skulle fråga om ”utvecklingsanställning” tas upp och under övriga frågor skulle ärendet skyltar  

och  information om möten m.m. tas upp.. 

Justerare 

§ 3. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan-Olof Jarsjohn och Carl Johan 

Nordgren. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 4.Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll varefter det lades till 

handlingarna. 

Ekonomirapport. 

§ 5. Eva Hoof och Ivan Magnusson föredrog ekonomirapporter,  resultaträkning för de första 

månaderna 2012 och sammanställning av ekonomin för Leader-projektet. Rapporterna  lades 

till handlingarn (Bilagor) 

Konstituering 

§ 6. Styrelsen beslöt 

 att uppskjuta eventuellt val av vice ordförande till ett senare tillfälle, 

 att till sekreterare i styrelsen välja Christina Torung, 

 att utse Kent Rosenqvist, Christina Torung och K.G. Lindblad att var för sig 

 teckna Byalagets firma samt 

 att utse Eva Hoof att svara för föreningens bokföring och vara behörig att 

 teckna föreningens bankkonto. 

 

 



 

 

Ledamöters ansvarsområden  

Ordförande föreslog att styrelsens medlemmar skulle ha vissa ansvarsområden inom vilka de 

skulle ta initiativ till aktiviteter och följa upp styrelsens beslut i olika ärenden. 

Styrelsen beslöt  

 att ledamöterna skulle svara för olika ansvarsområden enligt bilaga.(Bilaga) 

Lönebidragsanställning 

§7. Ordförande hade i en PM visat dels att Byalaget har behov av en lokal för sina möten och 

sammanträden mm och dels att det finns ett stort behov av en anställd att svara för de många 

arbetsuppgifter som Byalagets verksamhet ger upphov till. (Bilaga)  

Styrelsen beslöt  

 att  med bidrag från arbetsförmedlingen anställa Eva Hoof på en s.k 

 utvecklingsanställning med en tjänstgöringsgrad av 75% av heltid. Eventuellt 

 kan anställningen övergå i en lönebidragsanställning efter ett år. 

 att ta i anspråk den lokal, Postvägen 3, som erbjudits.  

Trafikverkets arbetsplan, RV315, Rätan- Utanbergsvallarna 

§ 8. Byalaget hade tagit del av den arbetsplan som upprättats för ombyggnad av  

Riksväg 315 mellan Rätan och Utanbergsvallarna samt beretts tillfälle att inkomma med 

synpunkter. 

Styrelsen beslöt 

 att i yttrande till Trafikverket uppmärksamma önskemålet om en bra 

 parkeringsplats uppe på Galberget samt 

 att med skärpa framhålla behovet av att öka trafiksäkerheten vid korsningen  

 E45/315 genom att där anlägga en rondell. (Skrivelse se, bilaga) 

I detta sammanhang informerade Jan-Olof om sina kontakter med Trafikverket angående 

parkeringsplatsen för lastbilar vid E45 söder om byn. Något besked från Trafikverket hade 

hitintills inte lämnats. 

Leaderprojektets pågående arbete 

§ 9.  Följande punkter togs upp: 

 a)Tomma hus/Uthyrning  

 Eva informerade om uthyrningsverksamheten när det gäller ”tomma hus”. 

 Det har nu varit möjligt att förmedla uthyrning av ett antal hus och 

 verksamheten går bra och kan komma att utökas. 

  

 b) Hemsidan 

 Ordförande informerade om hemsidan och att den är föremål för 

 fortlöpande översyn. Förslag väcktes om att Byalaget skulle ha en särskild 

 ”facebook-sida” för sin marknadsföring. Detta skulle ytterligare utredas och 

 övervägas. 



  

 c) Affärscentrum 

 Ivan informerade om nuvarande situation i planeringen. Den vid förra 

 sammanträdet beslutade ansökan om bidrag om 165 000 kr till projektering 

 hade nu beviljats. Byalagets egeninsats måste dock ökas från 15 000 till 20 000.  

  De tre tilltänkta affärsidkarna hade nu skrivit på en avsiktsförklaring om att de 

 vill medverka till förverkligande av planerna. Fastighetsägaren hade ställt utsikt 

 en överlåtelse av fastigheten. 

Styrelsen beslöt 

 att planering för affärscentret skulle fortsätta enligt de planer som finns, 

 att uppdra åt ordförande och projektledaren att förhandla med 

 fastighetsägaren samt  

 att godkänna den egna insatsen för projekteringskostnaderna till  

 kr 20 000. 

  

 d) Fiberutbyggnaden 

 Kent och K.G informerade om att arbetet fortskrider men några ställnings-

 taganden om insatser hade ännu inte tagits. 

Styrelsen beslöt 

 att uppdrag åt K.G att ta kontakt med BTEA varefter ställningstagande skulle 

 ske om offert från Rarla skulle inhämtas samt  

 att uppdra åt arbetsgruppen att fortsätta planeringen för anläggande av 

 fiberkabel i bygden. 

Övriga frågor 

§10. a) Skyltar. 

  Kent informerade om arbetet med att förnya skyltarna på vägarna vid 

 infarterna in till byn. Med hänvisning till beslut vid förra sammanträdet (§ 99) 

 föreslog han att nu beställa det planerade skyltmaterialet. 

Styrelsen beslöt 

 att hos Olé i Åsarna beställa det skyltmaterial som hade offererats samt 

 att uppdra åt Kent och Christian att organisera uppsättningen av skyltarna 

 

 b) Information 

 Kent lämnade information från turistrådet (se bilaga) samt informerade om  

 följande möten och sammankomster: 

 1. Den 14/3, informations- och inspirationsmöte för företagare som anordna av 

 kommunens näringslivsavdelning, 

 2. Den 22/3, inspirationsdag för företagare med särskild uppmärksamhet på 

 kvinnors företagande. 

  

 c) Samarbete med skoterklubben 

 Carl-Johan tog upp en fråga om Byalaget och Skoterklubben skulle kunna 

 samverka vid anställningen av en person med s k lönebidragsanställning. 

 Styrelsen uttalade sig positiv till detta men att frågan skulle utredas. 



 d) Kart Partner 

 Annika fick i uppdrag att svara för byalagets kontakt med kommunen ifråga om  

 arbetet med  Kart Partner”. 

 

 

Avsägning 

§12. Glenn Lindén meddelade att han på grund av tidsbrist inte kunde delta i styrelsens arbete 

och önskade därför avgå. 

Ordförande uttalade ett tack till Glenn för hans insatser. 

Då några ytterligare ärenden inte förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 

sammanträdet avslutat. 

 

Dag som ovan 

 

Ivan Magnusson  

                            Justeras: 

 

Kent Rosenqvist Jan-Olov Jarsjohn Carl-Johan Nordgren  

   


