
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Måndagen den 3 juni 2013, kl 19:00–21:50 

Plats: Rätans Wärdshus 

 Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren, Karl Gustav Lindblad, 

Thomas Sjöberg och Christina Torung, samt suppleanterna Lennart Larsson, Jan-Olof Jarsjohn 

och Roger Näslund. 

Adjungerade: Eva Hoff och Ivan Magnusson. 

Särskilt inbjuden: Gösta Nord, Rätan Fiber e f. 

Förhindrade: Lennart Persson och Karin Östberg, samt suppleanterna Christian Plüschke, 

Karolina Renström, Gunnar Lundqvist och Martin Lindblad. 

 

Öppnande 

§ 31. Ordförande hälsade alla välkomna, särskilt riktat till Gösta Nord, tackade för middagen 

som Rätans Wärdshus bjöd på, samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 32. Den utsända dagordningen godkändes, med flyttning av punkt 37c till 35b, samt 

anmälan av Övriga frågor; b) Fiskesatsning i Rätanssjön, c) Uteslutning p g a bristande 

betalning.  

Justerare 

§ 33. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karl Gustav Lindblad och Thomas 

Sjöberg. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 35.  a) Redovisning av budgetutfall 

  Kent redovisade budgetutfallet för jan-maj 2013. Rapporten godkändes  och 

 lades till handlingarna. Inför halvårsavstämning nästa styrelsemöte ska 

 rapporten skickas ut till styrelseledamöter och suppleanter. 

 b) Fiberrapport från Böle/Röjan och Rätan 

 K-G rapporterade bl a att grävning startar i Böle i mitten av juni, och att fiber 

 beräknas vara dragen vid jul. Entreprenör gräver och lägger slang, men övrigt 

 arbete sköter föreningen ideellt.  Skanova drar fibern. 85 anslutningar på 

 79 medlemmar gör en kostnad på ca 12 500 kr per abonnent, uppdelat på tre 

 betalningstillfällen.  



 Gösta rapporterade att projekteringen har startat för Rätans del. 116 

 medlemmar har föreningen i nuläget, och beräknar ca 1600 h ideellt arbete. 

 Servanet/BTEA drar fibern. Utkast till avtal finns. 

 Thomas rapporterade att Telia och Servanet säger nej till att dra fiber till 

 Högarbyarna. Eventuellt kommer Länsstyrelsen/kommunen och/eller Telia att 

 besluta kring bättre nät och agera därefter. Han påpekade misstaget att inte 

 byarna gemensamt arbetade för anläggande av fiber. 

 Byalaget ställer sig frågan om hur Bergs kommun tänkt ang Lillsved/Nästeln och 

 fiberanläggande. 

  

Beslutspunkter 

§ 36.  a) Helmer Grindes Minnesfond 

 Föreningsalliansen i Rätan, som nu upphört, hade tidigare ansvaret för Helmer 

 Grindes Minnesfond. Byalaget har nu fått förfrågan om att överta ansvaret. 

 Arbetsutskottet föreslog  

 att byalagets kassör, Karin Östberg, utses till föreståndare för fonden 

 att kansliet sköter fondens praktiska arbete 

 att föreslå Axel Grinde, Britt-Louise Haraldsson och Pier Gunnarsson till 

styrelse i fonden fram till årsstämman 

 att fonden ingår som en grupp i byalaget, utan koppling till byalagets 

arbete 

 att föreståndaren rapporterar till byalagets styrelse 

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 

 

 b) Skyltoffert 

 Arbetsutskottet föreslog att styrelsen beslutar anta offert nr 3 med följande 

 förutsättningar: 

 Mullbergs Vindbolags ställningstagande om ekonomisk medverkan ska 

klargöras 

 Kostnaderna ska minskas genom användande av byvaktmästaren för 

byggnadsarbetet 

 Kommunens bidrag på 25 000 kr ska användas för tryckningen 

 Avtal om tidsplan ska skrivas 

 Kostnaden för skylten i färdigt skick ska maximeras till 75 000 kr 

 Finansieringen ska bestå av minst 25 000 kr från Mullbergs Vind AB, 

25 000 kr från Bergs kommun och högst 25 000 kr från byalagets 

vindpengar. 

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 

  

 c) Skyltar 

 Kent informerade om förestående inköp av skyltar för sevärdheter, leder etc, 

 samt uppmanade de närvarande att till arbetsutskottet inkomma med 

 önskemål på skyltar för respektive by. Byalaget bekostar skyltarna, men varje 

 by ansvarar för uppsättning av sina egna skyltar.  

Styrelsen beslutade 



 att delegera rätten till arbetsutskottet, att utifrån begäran från byarnas 

 representanter besluta ang inköp av skyltar.   

 

 d) Fördelning av årlig vindpeng 

 Kent rapporterade att Handsjöns representanter informerades om beslut § 26a. 

 Utformning av avtal (se bilaga) skedde vid sammanträde 28 maj, med 

 Handsjöns föreningar och Rätansbygdens byalag (Kent Rosenqvist, Carl-Johan 

 Nordgren och Chris Plüschke). Avtalet kommer att undertecknas och skickas 

 sedan till Melker Falkengren, Jemtska, som informerats om överenskommelsen 

 och kommer att utbetala  resterande 800 000 kr av engångssumman på en 

 miljon. 

 

 e) Valberedning 

 Arbetsutskottet har frågat fem personer ang uppdrag  i valberedningen.  

Styrelsen beslutade 

 att fram till årsstämman utse Uno Eriksson och Gösta Nord till valberedning, 

 samt 

 att utse Uno Eriksson till sammankallande i valberedningen. 

 

 f) Bygdefest i augusti 

 Kent informerade om pågående planering av höstfest/bygdefest 10 augusti på 

 Rätans hembygdsgård, då bl a Kingen bokats. Kent Rosenqvist, Carl-Johan 

 Nordgren, Axel Grinde och Gunnar Lundqvist bildar ansvarig grupp. 

Styrelsen beslutade 

 att tillstyrka arrangemanget Höstfest på Rätans hembygdsgård. 

    

Informationsfrågor 

§ 37. a) Styrelseledamots ansvar 

 Kent uppmanade samtliga att noggrant läsa det utsända materialet ang 

 styrelseledamöternas och suppleanternas ansvar och ansvarsområden. 

 

 b) Sponsring Lilla Trollstigen  

 Denna punkt ströks eftersom sponsring ordnats på annat sätt. 

   

 c) Ang Affärscentrum; infomöte 

 Ivan informerade om nuläget; att tidsschemat spräckts p g a framtagning av 

 ritningar/underlag för att infordra anbud. Styrelsen diskuterade behov av 

 informationsmöte ang uppförande av affärscentrum, men även  ang arbetet 

 med fiberanläggning och vindkraftsutbyggnad. 

Styrelsen beslutade 

 att kalla till informationsmöte för allmänheten; måndag 17 juni kl 19:00 på 

 Norsgården i Rätan.  

 

 d) Attraktiva Berg 



 Rapporterades att vägrenarna längs väg 315 och E45 genom Rätan städades 

 söndag 2 juni. Övriga åtgärder; grusning av strandpromenad från Galviken till 

 östra piren, parkanläggning vid tennis- och boulebanan, samt bord- och 

 bänkbygge, kommer att utföras före 20 juni. Bergs kommun står för 125 000 kr 

 samt ett muntligt löfte om grusning av strandpromenaden. Eon kommer att 

 bekosta förlängning av östra piren. 

 

 e) Svar från Handsjön 

 Se § 36d. 

 

Övriga frågor 

§ 38.  a) Referensgrupp ang uthyrning av bostäder till vindkraftutbyggnaden 

 En referensgrupp har bildats, ang uthyrning av bostäder till 

 vindkraftutbyggnaden, bestående av Biegga, Leena Grubb, Johan 

 Karlsson och Rätansbygdens byalag. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Eva Hoff att representera Rätansbygdens byalag i referensgruppen ang 

 uthyrning av bostäder till vindkraftutbyggnaden. 

 

 b) Fiskesatsning i Rätanssjön 

 Kent och Jan-Olof rapporterade kort från årsmötet med Rätans FVOF.  

Styrelsen beslutade 

 att ge Lennart Persson i uppdrag att hos Länsstyrelsen undersöka möjligheter 

 att bekosta fiskesatsning. 

 

 c) Uteslutning p g a bristande betalning 

 Kanslist Eva Hoff efterfrågar rutin för hantering av bristande betalning. 

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att utarbeta rutin för hantering av bristande betalning. 

  

Nästa möte 

§ 39. Måndag 17 juni kl 18:00 på Norsgården i Rätan.  

 

Avslutning 

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

avslutat. 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Karl Gustav Lindblad /justerare/ Thomas Sjöberg /justerare/ 

    


