
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 11 oktober 2012, kl 18.30 – 21.45 

Plats: Rätans Wärdshus, Rätan. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Karl Gustav Lindblad (fr o m § 72), Carl 

Johan Nordgren, Thomas Sjöberg, Lennart Persson, Karin Östberg, Christina Torung, sekr., 

samt suppleanten Karolina Renström. 

Adjungerade: Eva Hoff, Chris Plüschke och  Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Roger Näslund, Jan-Olof Jarsjohn samt suppleanterna Jan Norling och Gunnar 

Andersson.  

 

Öppnande 

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

Dagordning 

§ 68. Den utsända dagordningen godkändes efter följande ändringar; punkt 73 ändrades från 

”Årsstämma” till ”Stämma”, och som övrig fråga anmäldes ”Badplats vid Barkavlägget”. 

Justerare 

§ 69. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karolina Renström och Karin 

Östberg.  

Föregående mötes protokoll 

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

och lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 71. Eva föredrog en kort rapport som godkändes, varefter ordförande föreslog bildande av 

en budgetgrupp. 

Styrelsen beslutade 

att bilda en budgetgrupp bestående av Kent Rosenqvist, Eva Hoff, Thomas 

Sjöberg och Karin Östberg. 

  

Informationsfrågor 

§ 72.  a) Eva rapporterade kort från Turistrådets möte i Börtnan 20 september,  

 där även Karolina Renström deltog.  

 

b) Kent och Ivan rapporterade kort från Företagsdagen i Storhogna 6 oktober, 

då bl.a. Bergs kommun utnämnde Rätansbygdens byalag till Årets eldsjäl 2012. 

 

c) Kent redovisade sammanställningen av de förslag som togs fram på 

stormötet 30 augusti (se bilaga). 



d) Kent informerade om Destinationsdagen i Vemdalen 18 oktober, där Kent 

och Karolina kommer att delta. 

 

e) Kent informerade om Destination Vemdalens s.k. destinationsavtal, med en 

medlemsavgift på 5 000 kr/år, där bl.a. värdskapsutbildning erbjuds. 

Styrelsen beslutade 

att begära medlemskap hos Destination Vemdalen, med en årlig avgift på 5 000 

kr. 

 

f) Kent föreslog anordnande av en s.k. företagsdag på Norsgården, i syfte att 

främja köptrohet. 

Styrelsen beslutade 

att Kent Rosenqvist och Chris Plüschke undersöker om en företagsdag i 

januari/februari 2013 är genomförbar. 

 

g) Kent föreslog att byalaget skickar faktura på en miljon kronor till Mullbergets 

vindpark, eftersom byggnationen av vindparken påbörjats. 

Styrelsen beslutade 

att till Mullbergets vindpark skicka en faktura på en (1)miljon kronor, samt att 

uppge tid på 30 dagar innan förfallodag. 

 

h) Kent informerade om att informationsblad från byalaget kommer att delas ut 

i bygdens alla brevlådor ca en gång per månad framledes. 

 

i) Kent informerade om turistnäringens branschträff 22 november i Klövsjö, där 

Kent och Chris kommer att delta. 

 

j) Christina informerade om nya medlemmar; Rätansgården (Ola Mackegård) 

och Rätans Fiber e.f., samt att just nu har byalaget 45 medlemmar, varav 26 

föreningar, 18 företag och en (1) institution. 

 

k) Christina informerade om att nytryck av turistfoldern uppskjuts till 2013, då 

byalaget kan ansöka om nytt bidrag för tryckning. 

 

l) Christina efterlyste färsk information från medlemmarna till hemsidan. 

 

Stämma 

§ 73. Styrelsen diskuterade behovet av en stämma före årsstämman i februari/mars, och fann 

att inga skäl för ytterligare en stämma förelåg. 

Styrelsen beslutade 

 att inte kalla till stämma före årsstämman 2013.  

 

Fiberutbyggnad 

§ 74. K-G, Thomas och Eva rapporterade om arbetet med fiberutbyggnad i resp. Böle/Röjan, 

Högarbyarna och Rätan. Kent informerade om BTEAs och Bergs kommuns planer på byggstart. 



K-G upplyste om att Telia ännu ej lämnat något kostnadsförslag (se § 62), och efterfrågade 

möte med Rätans Fiber e f inför möte med BTEA och Telia. 

 

Nya leaderprojekt 

§ 75.  a) turistprojekt 

Se § 63. Karolina redogjorde för kostnadsbudget på fyra delprojekt; 

strandpromenad, långfärdsskridskobana, förstudie av utbyggnad av 

slalombacke samt lekpark. 

Styrelsen beslutade 

att ställa sig bakom Karolinas ansökan till Jordbruksverket om leaderbidrag för 

utveckling av ovanstående projekt (se bil). 

 

 b) affärscentrum 

Ivan Magnusson informerade om nuvarande läge gällande ”affärscentrum” vid 

vägkorsningen E45/Rv315 (se § 63), samt föredrog förslag till ansökan om 

investeringsbidrag för nybyggnad av affärscentrum i Rätan (se bil). 

Styrelsen beslutade 

att hos Tillväxtverket/Länsstyrelsen ansöka om investeringsbidrag för 

anläggande av affärscentrum i Rätan med kronor 4 791 000 (se bil). 

Vindkraft 

§ 76. a) bypeng 

Kent presenterade förslag på bypeng/trivselpeng (se § 65c) att utbetalas varje 

år till byarna inom byalaget, för valfri användning. 

Styrelsen beslutade 

 att benämningen ska vara ”trivselpeng”, samt 

att föreslå årsstämman 2013 att besluta enligt Kents förslag (se bil) avseende 

trivselpeng. 

 

 b) policy 

Styrelsen diskuterade eventuellt förslag till stämma, att ändra policyn för 

beviljande av utbetalning av vindkraftspengar i form av projektstöd, men fann 

ingen anledning att föreslå någon ändring av policyn. 

 

Lönebidragsanställning 

§ 77. Korrigering av tidigare uppgift i § 65a: Lönebidragsanställningen för Roland Gunnarsson 

bekostas med 11 570 kr/mån av arbetsförmedlingen, 833 kr/mån av Bergs kommun, samt  

8 597 kr/mån av byalaget. Byalagets medlemsföretag betalar 256 kr/h vid nyttjande av den 

lönebidragsanställde.  

Styrelsen beslutade  

att ideella föreningar ska betala 120 kr/h vid nyttjande av den 

lönebidragsanställde, samt 

att samtliga medlemmar ska få detta protokoll hemskickat/denna information 

hemskickad. 

 

Vandrings- och cykelleder 



§ 78. Carl-Johan informerade om att medel från Skogsvårdsstyrelsen för röjning och 

iordningställande av den s.k. Böleleden kommer att sökas. 

 

Inflyttningsfrågor 

§ 79. Kent informerade om inflyttningspaket med bl.a. rabattcheckar och serviceuppgifter, 

som förslagsvis delas ut av styrelseledamöter i respektive byar. 

 

Skylt- och marknadsfrågor 

§ 80. Kent föreslog bildande av en infogrupp som arbetar med information samt skylt- och 

marknadsfrågor, i samarbete med Ole i Åsarna. 

Styrelsen beslutade 

att bilda en infogrupp enligt ovanstående, bestående av Kent Rosenqvist, Chris 

Plüschke, Hanne Rosenqvist och Christina Torung. 

K-G efterfrågade skyltdesign enligt Destination Vemdalen, vilket Kent och Chris åtog sig att 

undersöka. 

 

Fiskefrågor 

§ 81. Kent informerade kort om utarbetande av fiskeplan för nedre Ljungan, där bl.a. Dick 

Bäckström och Gustaf Olofsson ska utforma förslag för utveckling av fisket. 

Styrelsen beslutade 

att utse Lennart Persson att som representant för byalaget bistå vid arbetet 

med utformningen av fiskeutvecklingsförslaget. 

 

Övriga frågor 

§ 82. Badplats vid Barkavlägget 

Kent föreslog att byalaget hos Bergs kommun begär att Barkavlägget i Rätan godkänns som 

kommunal badplats och därigenom får vattnet regelbundet kontrollerat av kommunen, samt 

godkänt av Räddningsförbundet. 

Styrelsen beslutade  

 att hos Bergs kommun begära att Barkavläggets badplats godkänns som 

 kommunal badplats.  

 

Nästa möte 

§ 83. Torsdag 29 november kl 18:30 i Bölegården, Rätansböle. 

 

Avslutning 

§ 84 . Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

_________________________________ __________________________________  

Karolina Renström /justerare/ Karin Östberg /justerare/ 

    


