
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 5 maj 2013, kl 10:20–15:15 

Plats: Norsgården, Rätan 

 Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren och Christina Torung, 

samt suppleanterna Lennart Larsson och Karolina Renström. 

Adjungerade: Eva Hoff och Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Lennart Persson, Karl Gustav Lindblad, Thomas Sjöberg och Karin Östberg, samt 

suppleanterna Jan-Olof Jarsjohn, Christian Plüschke, Gunnar Lundqvist, Martin Lindblad och 

Roger Näslund. 

 

Öppnande 

§ 21. Ordförande hälsade alla välkomna, beklagade att så många fått förhinder vilket innebar 

att planeringskonferensen ströks, samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 22. Den utsända dagordningen godkändes, med anmälan av Övriga frågor; a) Beslut ang 

ansökan om pengar till affärscentrum, b) Biegga, c) Prioritering av verksamhetsfrågor, d) 

Attraktiva Berg, e) Fördelning av den årliga vindkraftpengen, samt f) Fördelning av 

vindkraftpeng; engångssumman. 

Justerare 

§ 23. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carl-Johan Nordgren och Karolina 

Renström. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 25.  a) Redovisning av budgetutfall 

  Eva redovisade budgetutfallet för januari-april 2013. Rapporten godkändes 

 och lades till handlingarna. 

  

Beslutspunkter 

§ 26.  a) Träff med Handsjön 

 Kent och Christina rapporterade från träffen med representanter för Handsjön; 

 Gunnar Andersson, Reidar Eriksson, Bengt Evaldsson och Hans Bäckström. 

 Protokoll skrevs, har justerats och skickats till Fredrik Björckenbaum, Mullberg 

 Vindpark AB (se bilaga). 

 Kent presenterade förslag på fördelningsnyckel av den årliga, ordinarie 

 vindpengen/bygdepengen: Rätan, Böle, Handsjön och ”övriga byar” har 



 respektive 15 % reserverade, samt ansöker med projektplan och budget från 

 dessa medel. Handsjöns SK får dessutom 75 000 kr direkt till elförbrukning för 

 gatlyse och bystuga. Viss del av medlen ska återgå till byalaget för 

 administration. Ansökan om medel ska vara styrelsen tillhanda senast ex 1 sept        

 inför påföljande år. Beviljade medel betalas ut mot faktura. 

Styrelsen beslutade 

 att använda förslaget som utgångspunkt till fördelningsnyckel av ordinarie 

 vindpeng, samt att presentera förslaget för Handsjön. 

  

 b) Extrastämma 

 Utifrån dagens låga närvaroantal diskuterades styrelsens bristande 

 engagemang,  au:s digra arbete och det svaga gensvaret från övriga ledamöter. 

 Vad är orsaken? Har au för höga ambitioner? Finns ett ärligt intresse för arbete 

 med bygdens utveckling? Kan styrelsen ta beslut i en fråga med så stort 

 ekonomiskt åtagande som affärscentrumfrågan har? Ska man kunna hoppa av 

 ett styrelseuppdrag en månad efter årsstämman? 

Styrelsen beslutade 

 att styrelsemöte äger rum måndag 17 juni kl 18:00, på Norsgården (före 

 informationsmötet för allmänheten), då ovanstående frågor kommer att 

 behandlas. 

 

 c) Retroaktiva arvoden 

 Retroaktiva arvoden finns ej budgeterade i 2013 års budget.  

Styrelsen beslutade 

 att de enligt styrelsebeslut retroaktiva arvodena (protokoll 2012 § 36) ska 

 utbetalas när de kvarstående 900 000 kr av vindkraftpengarnas engångssumma 

 utbetalats till byalaget. 

 Kent och Christina deltog ej i behandlingen av denna fråga. 

 

 d) Valberedning 

 Val av valberedning ska enligt årsstämmobeslut genomföras på kommande 

 föreningsstämma. Thomas Sjöberg har begärt att få lämna styrelsen.    

Styrelsen beslutade 

 att Kent, Carl-Johan och Lennart L kontaktar respektive Uno Eriksson och Britt-

 Louise Haraldsson, Axel Grinde, och Annica Jakobsson, angående uppdrag i 

 valberedning, samt 

 att Christina kontaktar Thomas angående styrelseuppdraget. 

 

 e) Stuguthyrningsprovision 

 Eva presenterade förslag på höjning av uthyrningsprovisionen från 10 % till  

 15 % av uthyrningspriset, att gälla fr o m 1 juli 2013. 

Styrelsen beslutade 

 att höja stuguthyrningsprovisionen enligt förslag, samt 

 att Eva informerar stugägarna om höjningen. 

   



Informationsfrågor 

§ 27. a) Turistprojektet 

 Karolina rapporterade att projektet blivit godkänt hos Leader Södra Fjällen, 

 samt att byalaget väntar på slutgiltigt beslut från Länsstyrelsen.  

Styrelsen beslutade 

 att ge Karolina i uppdrag att före midsommar kalla Kent, Andreas Pedersen och 

 Mikael Lindblad till träff angående turistprojektet. 

   

 b) Magazinet Berg 

 Christina informerade om annonsbeställningen hos Magazinet Berg, vilka som 

 bokade annonser samt att faktura för uppdelning på beställarna kommer att 

 skickas till bygdekontoret.  

   

 c) Affärscentrum 

 Beslutsunderlag för eventuellt anläggande av affärscentrum väntas vara klart i 

 mitten av juni. 

Styrelsen beslutade 

 att informationsmöte för allmänheten skjuts fram till måndag 17 juni, och 

 föregås av kort styrelsemöte, då beslut om eventuell extrastämma tas. 

 

Övriga frågor 

§ 28.   a) Beslut ang ansökan om pengar till affärscentrum 

Styrelsen beslutade   

 att för anläggande av affärscentrum, hos Näringslivskontoret  ansöka om 

 472 000 kr i bygdemedel. 

 

 b) Biegga 

 Lennart föredrog kort rapport om Bieggas aktivitet i bygden. Biegga är det 

 företag som fått uppdrag av Siemens att organisera vindkraftparkens 

 ”byggsiteservice”, samt att vara huvudansvarig för organisering av boende- och 

 utspisningsservice. 

 

 c) Prioritering av verksamhetsfrågor 

Styrelsen beslutade  

 att prioritera 2013 års verksamhet enligt följande: 

1) Affärscentrum – ansvarig: ledningsgruppen för affärscentrum 

2) Flottarleden – Carl-Johan Nordgren och byvaktmästare Roland Gunnarsson  

3) Böleleden – Carl-Johan Nordgren och byvaktmästare Roland Gunnarsson 

4) Skyltar – Kent Rosenqvist, Chris Plüschke och Carl-Johan Nordgren 

5) Marknadsplan – Kent Rosenqvist och Chris Plüschke 

6) Fiskeutveckling – Lennart Persson 

  

 d) Attraktiva Berg 

 Kent redogjorde för planerade aktiviteter och ansvariga för dessa, söndag 16 

 juni, då Attraktiva Berg genomförs i Rätan. 



 Rätans gemensamma städdag dryftades. 

 

Styrelsen beslutade 

 att städdagen äger rum söndag 2 juni, 

 att Karolina kontaktar Rätans IF angående vägstädningen, samt 

 att Eva och Christina affischerar om och planerar förtäring på städdagen. 

 

 e) Fördelning av den årliga vindkraftpengen 

 Underströks att riktlinjerna i avtalets bilaga skall följas. I övrigt se § 26. 

 

 f) Fördelning av vindkraftpeng; engångssumman 

 Tre ansökningar har inkommit inför fördelning av vindkraftspengens 

 engångssumma på en miljon kr: 

 Handsjöns FVOF och Handsjöns SK har ansökt om 250 000 kr för 

inplantering av ädelfisk i fiskevårdsområdesföreningens vatten; 

Trollsjötjärn, Långtjärn och Handsjön, samt för upprustning och röjning 

av fiskeplatser längs Loån, Långtjärn och Trollsjötjärn. 

 Rätans IF har ansökt om 200 000 kr för iordningställande av 

motionsspår/skidspår medelst breddning, röjning och fyllning. 

 Övre Hoans FVOF har ansökt om 150 000 kr för fiskeåtgärder. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja Handsjöns FVOF och Handsjöns SK 50 000 kr, samt begära in 

 projektplan med budget, 

 att avslå Rätans IF:s ansökan, samt 

 att bevilja Övre Hoans FVOF 50 000 kr, samt begära in projektplan med budget. 

  

Nästa möte 

§ 29. Måndag 3 juni kl 19:00 på Wärdshuset i Rätan.  

 

Avslutning 

§ 30. Ordförande tackade för god lunch, gott fika och visat intresse samt förklarade 

sammanträdet avslutat. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Carl-Johan Nordgren /justerare/ Karolina Renström /justerare/ 

    


