
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012, kl 18.30 – 21.10 

Plats: Rätans skola, Rätan. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Jan-Olof Jarsjohn, Karl Gustav Lindblad 

(t.o.m. 20:30), Carl Johan Nordgren, Thomas Sjöberg, Lennart Persson, Christina Torung, sekr., 

samt suppleanten Karolina Renström. 

Adjungerade: Eva Hoff, Chris Plüschke och  Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Annika Jakobsson, Roger Näslund, Karin Östberg samt suppleanterna Jan Norling 

och Gunnar Andersson. 

 

Öppnande 

§ 58. Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.  

Dagordning 

§ 59. Den utsända dagordningen godkändes efter följande ändringar; bordläggning av 

punkterna ”Ekonomirapport”, ”Vandrings- och cykelleder”, ”Inflyttningsfrågor”, ”Skylt- och 

marknadsfrågor” och ”Fiskefrågor”, samt behandling av punkterna ”Fiberutbyggnad”, 

”Leaderprojektet” och  ”Informationsfrågor”, i den turordningen. 

Justerare 

§ 60. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lennart Persson och Thomas 

Sjöberg.  

Föregående mötes protokoll 

§ 61. Sekreteraren föredrog huvudpunkterna i föregående mötes protokoll, som godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

Fiberutbyggnad 

§ 62. Kent informerade om den nybildade ekonomiska föreningen Rätans Fiber e f. 

Styrelsen diskuterade huruvida Telia eller BTEA är lämpligast, framför allt ur ekonomisk 

synvinkel, som byggare av fibernätet i områdena Böle/Röjan och Rätan. 

Styrelsen beslutade 

att uppdra åt K-G Lindblad att begära in kostnadsförslag från Telia avseende 

byggande av fibernät i områdena Böle/Röjan och Rätan.  

  

Leaderprojektet 

§ 63. Styrelsen diskuterade bemötandet av den på remiss utskickade utvecklingsplanen, samt 

prioriteringen av förslagen i densamma.  

Styrelsen beslutade 

att uppdra åt Karolina Renström att i samarbete med styrelsens AU utarbeta en 

projektplan för anläggningar inom såväl vinter- som sommarturismen, allt enligt 



de förslag som framlagts i utvecklingsplanen. Projektplanen skall tjäna som 

underlag för ansökan om bidrag från Leaderprogrammet.   

 

Med anledning av att Bergs kommun har godkänt ändring i stadsplanen beslutade styrelsen 

att intill dess att om möjligt annan huvudman kan åta sig uppdraget svara för 

uppbyggnaden av ett affärscentrum vid vägkorsningen E45/Rv315, 

att uppdra åt byggnadskommittén att infordra s k budgetofferter för 

kostnadsberäkningar på byggnaden för affärscentrum enligt framlagda ritningar 

och med utgångspunkt från dessa kostnadsberäkningar ansöka om 

investeringsbidrag för byggnaden, samt 

att uppta förhandlingar med berörda parter för att om möjligt åstadkomma att 

en huvudman kan bli ansvarig för driften vid affärscentret. 

 

Informationsfrågor 

§ 64. a) Nya medlemmar är institutionen Svenska kyrkan, Rätan/Klövsjö församling,  

 samt företaget Marias Caféria i Rätan. 

 

b) Annika Jakobsson har begärt att få lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i 

Rätansbygdens Byalag. Styrelsen godkänner hennes begäran. 

 

c) Styrelsen diskuterade vindkraftparksbygget. 

 

Övriga frågor 

§ 65. a) Lönebidragsanställning 

Styrelsen beslutade 

att Rätansbygdens byalag anställer Roland Gunnarsson som 

lönebidragsanställd, till en kostnad av 15 525 kr/mån (Arbetsförmedlingen och 

Bergs kommun står för 11 740 kr/mån resp 830 kr/mån), under förutsättning 

att Af godkänner anställningsförfarandet. Byalagets medlemmar kan anlita 

honom för 100 kr/h exkl moms. 

 

b) Stormöte 30 aug 

Kent informerade om stor-/informationsmötet för allmänheten 30 aug, och att 

det är av största vikt att samtliga styrelseledamöter sprider informationen om 

mötet till så många som möjligt. Flygblad om mötet kommer även att delas ut 

(se bil). Med anledning av att mötet kommer att behandla ämnet köptrohet, 

gavs Chris i uppdrag att förbereda en ”köptrohetskampanj”. 

 

c) Bypeng – arbetsgrupp 

Diskuterades frågan att till Rätansbygdens byar utbetala en viss del av 

vindkraftpengarna i form av en ”bypeng”, att användas utifrån varje bys behov. 

Styrelsen beslutade 

att uppdra åt Kent Rosenqvist att utarbeta förslag till utbetalning av ”bypeng”. 

 



d) Nästa styrelsemöte är torsdagen den 11 oktober kl. 18:30 på Baptistkapellet 

i Rätan. 

 

Avslutning 

§ 66 . Ordförande tackade för fikat och förklarade sammanträdet avslutat. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Lennart Persson /justerare/  Thomas Sjöberg /justerare/ 

    


