
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 10 maj 2012, kl 18.30 – 22.00 

Plats: Timmerflottaren, Rätan. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Annika Jakobsson, Karl Gustav Lindblad, Carl 

Johan Nordgren, Thomas Sjöberg, Karin Östberg, Christina Torung, sekreterare, samt 

suppleanten Karolina Rehnström. 

Adjungerade: Eva Hoff, Christan Plüschke och  Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Jan-Olof Jarsjohn, Roger Näslund, Lennart Persson samt suppleanterna Jan 

Norling och Gunnar Andersson. 

 

Öppnande 

§ 28. Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Därefter informerade 

Åke Rydström kort om Timmerflottaren och om de aktiviteter som planeras inför sommaren. 

Dagordning 

§ 29. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor ”Ombyggnation 

av väg 315”, ”Turistväg” och ”Arrende på Galberget”, samt strykning av Pietro Rödins punkt. 

Justerare 

§ 30. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Annika Jakobsson och Thomas 

Sjöberg.  

Föregående mötes protokoll 

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

”Magazinet Berg” diskuterades ytterligare. 

Styrelsen beslutade 

att byalaget betalar även Hammaredes annonskostnad, eftersom de 

annonserade aktiviteterna inte kommer att ge inkomster från ev. besökare. 

 Därefter lades protokollet till handlingarna. 

Ekonomirapport. 

§ 32.  a)Eva Hoff och Ivan Magnusson föredrog ekonomisk redovisning för  

Leaderprojektet och Byalagets tillgångar för tiden 2011 – 2012-05-10 (se 

bilaga).  

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

b)Medlemsavgifter 

Några medlemmar har inte betalat medlemsavgift trots tre påminnelser via e-

post. 

Styrelsen beslutade 

att Eva Hoff ringer upp de medlemmar som inte betalat medlemsavgift, och 

frågar om intresset för fortsatt medlemskap samt påminner en sista gång om 

betalning av avgiften. 



c) Beslut om ekonomiskrivelser 

Se § 18d(2012). 

Vindbolaget har avslagit begäran om förskottsutbetalning på 150 000 kr. 

Styrelsens arbetsutskott föreslår styrelsen besluta att avvakta med frågor som 

innebär kostnader utöver vad som redan beslutats. 

Styrelsen beslutade  

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Informationsfrågor 

§ 33 a) Destination Vemdalen  

Annika Jakobsson rapporterade kort från Destination Vemdalens aktieägarträff 

3 maj i Storhogna. 

Rapporten godkändes. 

b) Annonser 

Kent informerade om byalagets annonsering i Destination Vemdalens tidsskrift. 

c)Hälso- och sjukvårdsservice 

Ivan Magnusson rapporterade att byalaget genom ordförande inbjudit till 

överläggningar den 7 juni med företrädare för kommun och landsting angående 

möjligheten att få hälsocentralens service delvis utlokaliserad till ex. Östgärde i 

Rätan. Såväl landstingets som kommunens representanter ställde sig positiva 

till inbjudan. 

 

Vandrings- och cykelleder 

§ 34. Carl Johan Nordgren presenterade muntligt en plan för sommarens arbete med 

vandrings- och cykelleder: 

 Invigning av Flottarstigen 9 juni kl. 12 vid Handsjöforsen med eventuellt 

vattenpåsläpp. Bänkar, bord, broar, ledstänger och skyltar kommer att 

restaureras/byggas nya inför invigningen.  

 Bygge av skyddsräcke vid Platån.  

 Dragning av en ca två mil lång vandrings- och mountainbikeled från Rätan 

via Böle och Hammarede tillbaka till Rätan. 

 Framställning av ledkarta och symboltavla. 

 Ansökan om röjningsbidrag från Skogsvårdsstyrelsen. 

Leaderprojekt 

§ 35. a) Utvecklingsplan för Rätansbygden 

Se § 20a (2012). 

Ivan Magnusson presenterade en sammanfattning av förslagen i 

utvecklingsplanen (se bilaga). Förslaget till rapport ”Utvecklingsplan för 

Rätansbygden” kommer att behandlas för beslut på styrelsemötet 2012-06-07.  

Styrelsen beslutade 

 att låta utvecklingsplanen gå på remiss till medlemmarna/föreningarna, samt 

att Karin Östberg ges i uppdrag att kontakta ansvarig för Vildmarkscentret i 

Nederhögen angående eventuell uthyrning och plats för kommande 

styrelsemöte. 



 

 b) Affärscentrum 

Se §§ 9c och 20b (2012).  

Ivan Magnusson informerade om nuvarande läge: Markägaren är intresserad av 

att sälja, marken kommer att värderas, och kommunen arbetar med ändring av 

stadsplanen. Utifrån värderingens resultat kommer sedan beslut om fortsatt 

arbete att tas. 

Styrelsen beslutade 

att frågan kommer att återupptas vid nästa styrelsemöte. 

c) Byggkommitté 

Ivan Magnusson föreslog bildande av en byggkommitté för affärscentrum. 

Styrelsen beslutade 

att bilda en byggkommitté för affärscentrum, samt  

att Ivan Magnusson ges i uppdrag att presentera namnförslag till denna 

byggkommitté. 

Arvoden 

§ 36. Utifrån beslut § 16 verksamhetsår 2011, behandlades frågan om utbetalning av 

arvode till styrelsens ordförande och sekreterare.  Ivan Magnusson föredrog  

de uppgifter som åligger ordförande och sekreterare i Rätansbygdens byalag 

(se bilaga). 

Styrelsens au föreslår styrelsen besluta att arvode ska utgå till ordförande och 

sekreterare i Rätansbygdens byalags styrelse. 

Styrelsen beslutade  

enligt arbetsutskottets förslag, samt  

 att arvodets nivå fastställs när vindkraftspengarna utbetalats, och 

 att arvodering ska gälla retroaktivt fr.o.m. 2012-06-01. 

 

Inflyttningsfrågor 

§ 37.   a) Annika Jakobsson redogjorde för sina (se bilaga) och kommunens tankar  

 kring mottagande av nyinflyttade. 

Styrelsen beslutade 

att Annika Jakobsson och Karin Östberg ges i uppdrag att upprätta förslag till 

handlingsplan för mottagande av nyinflyttade, samt  

att utifrån handlingsplanen ta beslut om eventuell inflyttningskommitté. 

b) Bildande av inflyttningskommitté 

Se beslut ovanstående paragraf. 

Skylt- och marknadsfrågor  

§ 38.  Förslaget på karta till de stora skylttavlorna diskuterades. 

Styrelsen beslutade  

 att kartan omarbetas så att byalagets byar finns namngivna på kartan. 

 

 Fiberutbyggnad 

§ 39.  



Se § 23 (2012) 

Karl-Gustav Lindblad informerade om nuläget avseende fiberutbyggnad: Gunnar Lundkvist har 

ersatt Jan-Olof Jarsjohn i gruppen för fiberkabelutbyggnad, och sammanställningen av 

intresseanmälningarna kommer att skickas till Telia.   

Medborgarförslaget har fått ett tillägg (se bilaga), vilket innebär att ett nytt beslut för stöd av 

förslaget måste tas. 

Thomas Sjöberg kunde efter kontakt med BTEA rapportera att arbete med stomnätet inte sker 

förrän nästa år. 

Styrelsen beslutade    

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

Handsjöns ev. deltagande, samt 

att styrelsens ledamöter uttrycker sitt stöd för medborgarförslaget till Bergs 

kommun. 

Fiskefrågor 

§ 40. Punkten behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

Stuguthyrning 

§ 41. Eva Hoff informerade kort om den nu tröga stuguthyrningen. Styrelsen diskuterade 

eventuell annons i Vi i Vemdalen. 

Styrelsen beslutade 

 att avvakta med annonsering till dess medel inkommit. 

 

Övriga frågor 

§ 42. a) Ombyggnation av väg 315 

 b) Uppställningsplatser 

c) Turistväg 

d) Arrende på Galberget  

Styrelsen beslutade 

 att behandla samtliga övriga frågor vid nästa styrelsemöte. 

Avslutning 

§ 43. Ordförande tackade för förplägnaden och den goda debattviljan, samt förklarade 

sammanträdet avslutat. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Annika Jakobsson /justerare/  Thomas Sjöberg /justerare/ 

    


