
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 12 april 2012, kl 18.30 – 22.10 

Plats: Gamla skolan i Lillsved. 

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

Roger Näslund, Lennart Persson, Christina Torung, sekreterare, samt suppleanten Karolina 

Rehnström. 

Adjungerade: Eva Hoff, Christan Plüschke, Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Annika Jakobsson, Jan-Olof Jarsjohn, Thomas Sjöberg, Karin Östberg samt 

suppleanterna Jan Norling och Gunnar Andersson. 

Inbjuden gäst: Ole i Åsarna 

Öppnande 

§ 13. Ordförande hälsade alla välkomna, särskilt Ole i Åsarna och Karolina Rehnström som ny 

styrelsesuppleant, samt förklarade mötet öppnat. 

Därefter informerade Ole om sina tankar kring bysamverkansskyltning och effektiv 

marknadsföring. 

Dagordning 

§ 14. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg att under punkten 18; 

Informationsfrågor,  skulle fråga om ”Vindkraftspengar”, ”Stormöte” och ”Magazinet Berg” tas 

upp, och under övriga frågor skulle ärendena ”Stuginköp”, ”Kurser/konferenser”, 

”Uppställningsplatser” och ”Kommande möten” tas upp. 

Justerare 

§ 15. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Roger Näslund och K-G Lindblad.  

Föregående mötesprotokoll 

§ 16. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll. Ärendet 

”Samarbete med skoterklubben” (§10c) diskuterades ytterligare. 

Styrelsen beslutade 

att ge Kent Rosenqvist och Carl Johan Nordgren i uppdrag att kontakta lämplig 

person för lönebidragsanställning. 

 Därefter lades protokollet till handlingarna. 

Ekonomirapport. 

§ 17. Eva Hoff och Ivan Magnusson föredrog ekonomisk redovisning för Rätansbygdens byalag 

och Leaderprojektet; ”Utvecklingsplan för Rätansbygden” för tiden 2011 – 2012-04-11 (se 

bilaga). Rapporten lades till handlingarna. 



 

Informationsfrågor 

§ 18  a) Arvoden 

Utifrån beslut § 16 verksamhetsår 2011, behandlades frågan om utbetalning 

av arvode till styrelsens ordförande och sekreterare.  

Styrelsen beslutade 

 att bordlägga frågan. 

 b) Utse arbetsutskott  

Styrelsen beslutade 

 att arbetsutskott utses utifrån årstid och behov, samt 

att aktuellt utskott ska bestå av ordförande, sekreterare, en representant från 

gruppen för leder, en representant från gruppen för fiberkabelutbyggnad, 

ekonomiansvarig och projektledaren. 

c) Vakant styrelseplats 

Styrelsen beslutade 

att suppleant Karolina Rehnström tjänstgör som styrelseledamot fram till nästa 

föreningsstämma. 

d) Vindkraftspengar 

Eftersom byalagets arbete förutsätter en stabil ekonomi och Länsstyrelsen tar 

mycket god tid på sig med att betala ut beviljade Leadermedel, har styrelsen till 

Vindbolaget riktat en skrivelse med begäran om förskottsutbetalning på 

150 000 kr. Frågan om lån från någon av byalagets föreningar eller från bank 

diskuterades också. 

Styrelsen beslutade 

 att avvakta med vidare beslut till dess svar från Vindbolaget inkommit. 

 e) Stormötet 

Ordförande informerade kort om stormötet på Norsgården 11 april, då 57 

bygdebor var närvarande. Bakgrund, organisation, ekonomi, fiberkabel och 

affärscentrum stod på agendan. Mötet blev mycket uppskattat. 

f) Magazinet Berg 

Ordförande informerade kort om byalagets bidrag till kommande nummer av 

Magazinet Berg; reportage om byalaget, campingen, Wärdshuset, byakontoret 

och Kojbyn. Enligt beslut § 98 verksamhetsår 2011 kommer byalaget att ha ett 

helt uppslag med information/annonser från medlemmar.  

Styrelsen beslutade 

att byalaget betalar föreningarnas annonskostnader i det kommande numret av 

Magazinet Berg. 

 



Vandrings- och cykelleder 

§ 19. Carl Johan Nordgren redogjorde för frågor kring arbetet med vandrings- och cykelleder; 

sträckning, röjning, märkning, spänger, ledkarta, kostnad etc. 

Styrelsen beslutade 

att Carl Johan Nordgren och Jan-Olof Jarsjohn presenterar en plan för arbetet 

med vandrings- och cykelleder vid nästa styrelsemöte. 

Leaderprojekt 

§ 20. a) Utvecklingsplan för Rätansbygden 

Ivan Magnusson presenterar förslag till och begär in synpunkter på disposition 

av rapport ”Utvecklingsplan för Rätansbygden” som ska vara avlämnad 2012-

05-31 (se bilaga). Slutrapport ska vara avlämnad 2012-08-31. 

Styrelsen beslutade  

 att bordlägga frågan till majmötet, samt 

 b) Affärscentrum 

(Se § 9 c) Ivan Magnusson informerade om förhandlingen med 

fastighetsägaren, som nu vill avvakta med att skriva under avsiktsförklaringen 

angående överlåtande av markområde, till dess att miljökonsekvenser 

klargjorts. Detta innebär ytterligare fördröjning av kommunens utredning av 

stadsplaneändring och i förlängningen anläggandet av affärscentrum. 

Förslaget att förlägga affärscentrum på kommunens tomt samt Roger 

Anderssons fastighet strax nordost om OKQ8 diskuterades och befanns vara ett 

möjligt alternativ. 

Styrelsen beslutade 

att Ivan Magnusson kontaktar Roger Andersson i frågan om att kunna anlägga 

affärscentrum på hans fastighet. 

Inflyttningsfrågor 

§ 21.  Eftersom ingen representant för gruppen för inflyttningsfrågor var närvarande 

bordlades punkten. 

 

Skylt- och marknadsfrågor  

§ 22. Ordförande föreslog att beställa flyttning av de beställda skylttavlorna. Flyttningen skulle 

kosta 5 000 kr/tavla vilket innebär 10 000 kr totalt. 

Styrelsen beslutade 

att bekosta flyttning av tavlorna med 10 000 kr. 

 

 Fiberutbyggnad 

§ 23. K-G Lindblad informerade om det pågående arbetet, bl.a. om upprättande av dokument 

över intressenter i varje by, och om Medborgarförslag till Bergs kommun, ang. uppdelning av 

kommunen i IT-områden och tillskott av pengar för bygge av stomnät(se bilaga).   



Värvandet av intressenter måste nu intensifieras så byalaget får ett så 

fördelaktigt förhandlingsläge som möjligt gentemot Länsstyrelsen och 

kabelägare.  

Styrelsen beslutade 

att Eva inbjuder Rätansborna gatuvis till byakontoret för information,  Kent 

informerar på Grindes, Christina informerar på hemsidans startsida,  

att varje ledamot och suppleant agerar som ambassadörer för 

fiberkabelanläggning,     

att K-G kontaktar Gunnar Lundkvist angående plats i gruppen för 

fiberkabelutbyggnaden, eftersom Jan-Olof Jarsjohn frånsagt sig uppdraget, 

att Thomas kontaktar BTEA angående stomnätet,  

att till nästa möte fundera på frågorna om bildande av ekonomisk förening och 

Handsjöns ev. deltagande, samt 

att byalagets medlemmar uttrycker sitt stöd för medborgarförslaget till Bergs 

kommun. 

Fiskefrågor 

§ 24. Lennart Persson informerade om den träff i fiskefrågor som Destination Vemdalen 

anordnat i Hedeviken, där Lennart och Ivan Brandvold deltog. Träffen var ett led i Bergs 

kommuns intention att satsa på fiskefrågor.  

Man upplystes bl.a. om att Handsjön tillhör nedre Ljungans område som inte ingår i Bergs 

fiskevårdsområde, och alltså inte deltar i Destination Vemdalens nybildade turistfiskeprojekt.  

Övre Hoans FVOF lämnade in ansökan om bidrag av vindkraftmedel med hänvisning till 

ovanstående projekt (se bilaga). 

Styrelsen beslutade 

att skrivelsen från Övre Hoans FVOF ska behandlas när vindkraftmedel 

inkommit. 

Roger Näslund informerade kort om företaget AKEJ-HUND i Nästeln/Lillsved och gavs i 

uppdrag att inbjuda företagsledaren till nästa styrelsemöte. 

Stuguthyrning 

§ 25. Eva Hoff informerade kort om utvecklingen av stuguthyrningen och att kunderna varit 

nöjda.  

Ordförande visade upp annons i Allers om stuguthyrningen. 

Övriga frågor 

§26. a) Stuginköp 

  Mötet diskuterade inköp av en av Söderströms stugor för placering vid 

  slalombacken. Stugan kostar 20 000 kr och frakt 10 000 kr. 

Styrelsen beslutade 

 att avvakta med inköp av stuga till dess medel inkommit. 

  

 b) Kurser/konferenser 

 Hela styrelsen ombeds delta på Destinationsdagen 3 maj kl. 12-15, på 



Storhogna Högfjällshotell & SPA. Ordförande anmäler deltagande.  

27 april informeras om kommunikationsplattformar på Storhogna 

Högfjällshotell  & SPA. Ordförande och Chris Plüschke kommer att delta. 

24 april kl. 18 på Mediacentret i Svenstavik konfereras i ”Gemensam målbild 

och vision”. Ordförande anmäler deltagande. 

Styrelsen beslutade 

att ge ordförande i uppdrag att ordna föreläsare i ”Motivation och visioner” till 

hösten. 

c) Uppställningsplatser 

 Eftersom  Jan-Olof Jarsjohn inte var närvarande bordlades punkten. 

Carl Johan Nordgren informerade om skrivelse till Härnösands stift angående 

rastplats på Galberget. 

 d) Kommande möten  

De två kommande styrelsemötena blir 10 maj och 7 juni. Platser meddelas i 

samband med utskick av dagordning. 

Mötet diskuterade mötesfrekvensen fr.o.m. augusti, och möte varannan månad 

ansågs rimligt om ledamöterna är väl förberedda inför mötena. 

Styrelsen beslutade  

att styrelsemöten sker varannan månad fr.o.m.  augusti 2012. 

e) Bytardag 

Karolina Rehnström informerade om Rätans IF:s bytardag på Norsgården 5 maj. 

Då byter alla som vill bort/till sig idrottsutrustning av olika slag. 

f) Besöksstatistik 

Christina Torung informerade kort om besöksstatistiken för hemsidan, som 

visar att besöksantalet ökar. 

g) Invigning av vandringsleden 

Carl Johan Nordgren efterfrågade tidpunkt för invigning av vandringsleden, och 

mötet ansåg att början av juni blir lämpligt. Carl Johan gavs också i uppdrag att 

begära pengar från Skogsvårdsstyrelsen för iordningsställandet av leden. 

Avslutning 

§ 27. Då några ytterligare ärenden inte förelåg tackade ordförande för visat intresse och 

förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 



 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

 

_________________________________ __________________________________  

Roger Näslund /justerare/  Karl Gustav Lindblad /justerare/ 

 

 

    


