
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 11 april 2013, kl 18.30 – 21.00 

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

 Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren, Lennart Persson, 

Thomas Sjöberg, Karin Östberg och Christina Torung, samt suppleanterna Lennart Larsson och 

Martin Lindblad. 

Adjungerad: Eva Hoff  

Förhindrade: Karl Gustav Lindblad, samt suppleanterna Karolina Renström, Roger Näslund, 

Christian Plüschke, Gunnar Lundqvist och Jan-Olof Jarsjohn. 

 

Öppnande 

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

Dagordning 

§ 12. Den utsända dagordningen godkändes, med anmälan av Övriga frågor; d) Infartsskyltar 

Justerare 

§ 13. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Martin Lindblad och Lennart 

Larsson. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 14. Christina föredrog huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll, som godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 15.  a) Redovisning av budgetutfall 

  Eva redovisade budgetutfallet för första kvartalet 2013. Rapporten godkändes 

 och lades till handlingarna. 

  

Beslutspunkter 

§ 16.  a) Konstituering 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa styrelsens organisation enligt utsänt förslag (se bilaga), 

 att till vice ordförande utse Carl-Johan Nordgren, 

 att till kassör utse Karin Östberg, 

 att till arbetsutskott utse ordförande Kent Rosenqvist, vice ordförande Carl-

 Johan Nordgren, sekreterare Christina Torung och kanslist Eva Hoff, 

 att utse Kent Rosenqvist, Christina Torung och Karin Östberg att var för sig 

 teckna byalagets firma,   

 att utse Eva Hoff och Kent Rosenqvist att var för sig teckna byalagets 

 bankkonton, 



 att delegera till Eva Hoff att sköta byalagets bokföring och administration, 

 att delegera attesträtten till ordförande, sekreterare och kanslist, i frågor som 

 rör respektive ansvarsområde, samt 

 att godkänna mötesplanen för 2013/2014 (se bilaga). 

 

 b) Attraktiva Berg 

 Rätansbyn har beviljats 125 000 kr till ”försköning” av byn, vilket ska vara klart 

 senast 20 juni 2013. 

Styrelsen beslutade 

 att använda pengarna till anläggning av strandpromenad längs Rätanssjön, från 

 Galviken till östra piren, plantering av träd och buskar vid boule- och 

 tennisbanan, anläggning av rastplats vid Galviken, anläggning av 

 handikappvänliga fiskeplatser längs ovan nämnda sträcka, samt anläggning av 

 grillplats vid östra pirens vindskydd. 

 

 Rätans IF, som har nyttjanderättsavtal, är positiv till projektet.  

 I samband med genomförandet utlyses en gemensam städdag för byn; söndag 

 16 juni, enligt  beslut på årsstämman. Inför projektstarten kommer Christina att 

 kalla till ordförandeträff; torsdag 13 juni. 

  

 c) Bildande av ledningsgrupp för affärscentrum 

 Speciell kompetens behövs för framtagande av offerter och byggunderlag inför 

 ett eventuellt anläggande av affärscentrum. 

Styrelsen beslutade 

 att bilda en ledningsgrupp för affärscentrum, bestående av Ivan Magnusson, 

 Carl-Johan Nordgren och Stig-Henry Carlsson, med Kent Rosenqvist som 

 adjungerad, samt 

 att  byggnadskommittén upphör. 

 

 d) Riktlinjer efter träffen med Mullbergets vindpark 

 Kent rapporterade från träffen med Mullbergets vindpark. De av miljonen 

 resterande 900 000 kr som ska utbetalas till byalaget, kommer att utbetalas så 

 snart protokollfört möte med representanter för Handsjöbyn genomförts, samt 

 att samarbete med Mullbergs Vind AB inletts kring etableringen av vindparken. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Kent Rosenqvist och Christina Torung att representera byalaget vid 

 träff med representanter för Handsjöbyn,  

 att Martin Lindblad utreder  vilka som representerar Handsjöbyn, 

 att Christina Torung kallar till träff med Handsjöbyns representanter, samt 

 att Kent genom skrivelse till Mullbergs Vind AB bekräftar byalagets intresse av 

 samarbete kring etablering av vindparken. 

 

 Lennart Larsson informerade om BIEGGAs optionsavtal med Siemens.

 BIEGGA är det företag som erhållit uppdraget att organisera boende och service 

 inför Siemens  byggande av vindkraftparken. 



 

 e) Fiskebroschyr för Rätan och Övre Hoan  

 Kent informerade om den fiskebroschyr för Rätans fiskevårdsområde, som 

 framtagits av Bergs kommun i samarbete med Destination Vemdalen.    

 Ett övergripande/gemensamt fiskekort för Rätan/Övre Hoans  

 fiskevårdsområde är under utarbetande. 

Styrelsen beslutade 

 att begära framtagning av fiskebroschyr för Övre Hoan, samt 

 att ge Lennart Persson i uppdrag att undersöka om vattnet inom Rätans 

 fiskevårdsområde är samfällt.  

 

 f) Flaggor på belysningsstolpar 

 Jan Löfhaugen har ställt en förfrågan till byalaget angående sponsring av flaggor 

 för uppsättande på belysningsstolpar genom Rätan, i början av juni. 

Styrelsen beslutade 

 att inköpa ett tjugotal flaggor à 30-40 kr, samt några fästen, för uppsättning på 

 belysningsstolpar genom Rätan. 

 

 g) Arbetsbeskrivningar 

 Det utsända förslaget på befattningsbeskrivning och ansvarsfördelning inom 

 Rätansbygdens byalag genomgicks. 

Styrelsen beslutade 

 att befattningsbeskrivning och ansvarsfördelning inom byalaget ska gälla enligt 

 det utsända förslaget (se bilaga). 

 

 h) Planeringskonferens 

Styrelsen beslutade  

 att planeringskonferens med styrelsemöte äger rum söndag 5 maj kl 10-16 på 

 Norsgården, Rätan. 

 

 i) Utlysande av extra stämma och informationsmöte 

Styrelsen beslutade 

 att informationsmöte för allmänheten, angående affärscentrum, äger rum 

 måndag 3 juni kl 19 på Norsgården, samt 

 att extra föreningsstämma gällande beslut angående affärscentrum, äger rum 

 måndag 17 juni kl 19 på Norsgården. 

 

Informationsfrågor 

§ 17. a) Turistprojektet 

 Byalaget väntar på beslut från Länsstyrelsen.  

   

 b) Provtagning Östgärde 

 Kent rapporterade från den senaste träffen med Landstinget, angående 

 provtagning förlagd till Rätan. Utredningen i frågan fortsätter. 

  



 c) Affärscentrum 

 Kent informerade om det aktuella läget gällande arbetet med 

 kostnadsutredning och att det fortsätter enligt plan presenterad på 

 årsstämman. 

  

 d) Vildmarkscentret 

 Eva informerade om Vildmarkscenters i Nederhögen, senast tillkommen 

 medlem i byalaget, erbjudande till byalaget om möjligheten att mot kallhyra 

 använda centret i uthyrningssyfte. 

Styrelsen beslutade 

 att i dagsläget inte anta erbjudandet. 

 

 e) Mingeldagen 

 Carl-Johan rapporterade från Mingeldagen i Rätan, som blev en positiv 

 upplevelse och beräknas återkomma i utvidgad form nästa år. 

 

 f) Träff angående bygdemedel 

 Kent rapporterade från träff med representanter för samtliga byar längs 

 Ljungan inom Bergs kommun, där kommunens användande av bygdemedel 

 avsatta i näringslivsfonden diskuterades. Bl a framkom önskemål om samarbete 

 mellan byarna vid t ex bidragsansökan. 

 

Övriga frågor 

§ 18.   a) Magazinet Berg 

  Tyvärr lyckades inte byalaget fylla ett annonsuppslag i Magazinet Berg detta år, 

 men sex företag och tre föreningar höll sig framme. Se kommande nummer! 

 

 b) Skylt sevärdheter, Åkes förslag 

 Åke Rydströms skyltförslag presenterades och diskuterades. Kent informerade 

 ytterligare om vindbolagets intresse av samarbete (se § 16d)med byalaget och 

 Åke kring etablering av vindparken.  

Styrelsen beslutade  

 att ställa sig positiv till inledning av samarbete med Mullbergs 

 Vindpark AB och Jämtröding HB, samt att undersöka möjligheten att finansiera 

 skylten. 

 

 c) Överenskommelse med RIF och Rätans gatubelysningsförening 

 Överenskommelse angående administrativa tjänster har träffats mellan 

 byalaget och Rätans Idrottsförening respektive Rätans gatubelysningsförening. 

 

 d) Infartsskyltar 

 Carl-Johan föreslår utbyggnad av infartsskyltarna för att förtydliga budskapen. 

Styrelsen beslutade 

 att Carl-Johan kontaktar byvaktmästaren för utförande av skyltutbyggnad. 

  



  

Nästa möte 

§ 19. Söndag 5 maj kl 10:00-16:00 på Norsgården i Rätan. 

 

Avslutning 

§ 20. Ordförande tackade för gott fika och visat intresse samt förklarade sammanträdet 

avslutat. 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Lennart Larsson /justerare/  Martin Lindblad /justerare/ 

    


