
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Måndagen den 17 juni 2013, kl 18:00–18:35 

Plats: Norsgården, Rätan 

 Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren, Karin Östberg, 

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

Plüschke, Gunnar Lundqvist och Roger Näslund. 

Adjungerade: Eva Hoff och Ivan Magnusson. 

Förhindrade: Lennart Persson och K-G Lindblad, samt suppleanterna Karolina Renström, 

Lennart Larsson och Martin Lindblad.  

 

Öppnande 

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

Dagordning 

§ 42. Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 46b) Beslut ang bidrag till 

affärscentrum, 46c) Slutligt avtal med Handsjön, samt 46d) Medverkan vid Trolldansen.  

Justerare 

§ 43. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Christian 

Plüschke. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 45.  a) Engångsersättningen, vindkraften 

 Engångsersättningen på en miljon kronor har nu utbetalats till fullo och finns på 

 byalagets konto. 

   

 b) Trivselpengarna 

 En del av engångsersättningen kommer att utbetalas i form av s k trivselpeng 

 som går till fem områden; Böle och Röjan, Handsjön, Högarbyarna, Lillsved och 

 Nästeln, samt Rätan. För utbetalning av pengen ska byalagets 

 medlemsföreningar i respektive område träffas och komma överens om hur 

 pengen ska användas (se bilagor 1-5). Sammankallande för respektive möte är 

 från byalagets styrelse; KG Lindblad, Martin Lindblad, Thomas 

 Sjöberg, Roger Näslund samt C-J Nordgren. Information om detta kommer att 

 skickas ut till samtliga föreningar. 

  

 c) Utbetalning av fiskepengarna enligt vindplan 



 Beslut om utbetalning av de s k fiskepengarna har skickats till Handsjöns FVOF 

 och Övre Hoans FVOF, samt besked om att utbetalning kommer att ske så snart 

 begärd projektplan med budget inkommit till kansliet. 

  

Beslutspunkter 

§ 46.  a) Attraktiva Berg 

 Förutom redan beviljade medel till anläggning av strandpromenad i Rätan, 

 behövs ytterligare ca 10 000 kr till vägtrummor i anslutning till 

 strandpromenaden. 

Styrelsen beslutade  

 att anslå 10 000 kr från bygdepengens turistkonto, till vägtrummor i anslutning 

 till strandpromenaden. 

 

 b) Beslut ang bidrag till affärscentrum 

 Förutom redan beviljade medel till investering av en affärsbyggnad i Rätan 

 behövs ytterligare 500 000 kr. 

Styrelsen beslutade  

 att hos Bergs kommuns Näringslivs- och utvecklingsavdelning, som 

 komplettering och delvis ändring av tidigare inlämnad ansökan, anhålla om 

 bidrag ur fonden för bygdemedel med 500 000 kr till investering av en 

 affärsbyggnad i Rätan. 

 

 c) Slutligt avtal med Handsjön   

 Representanter för Handsjöns föreningar har begärt att den enligt vindavtalet 

 utlovade ersättningen för gatulysets och bystugans elförbrukning ska 

 indexregleras. Efter förhandling har representanterna gått med på 

 förhandlarnas förslag att i st f indexreglering ska byalaget, mot faktura, betala 

 den faktiska kostnaden för elförbrukningen på max 70 000 kWh/år. 

Styrelsen beslutade  

 att ersättningen för elförbrukningen för Handsjöns gatulyse och bystuga, ska 

 gälla den faktiska förbrukningen med ett maxtak på 70 000kWh/år, samt 

 att ersättningen betalas mot faktura. 

  

 d) Medverkan vid Trolldansen 

 Ordförande föreslog att byalaget står som medarrangör för Stora Trolldansen 2-

 4 augusti. 

Styrelsen beslutade enligt ordförandes förslag. 

  

Informationsfrågor 

§ 47. a) Helmer Grindes Minnesfond 

 Styrelsen informerades om administrationen av Helmer Grindes Minnesfond, 

 samt att information om fonden kommer att ges på kvällens stormöte och 

 anslås på Tempo Rätan. 

 

 b) Byfest i augusti  



 Styrelsen informerades om planerna inför Höstfesten 10 augusti i Rätan. 

   

 c) Beställning av skyltar  

 Styrelsen informerades om pågående inventering av skyltbehov i bygden, samt 

 uppmanade ledamöterna att snarast inkomma med önskemål så beställning 

 kan sammanställas och skickas. 

 

 d) Infomöte 

 Styrelsen informerades om kvällens stormöte/informationsmöte, då Rätan 

 Fiber e f, Servanet, Biegga och Rätans Event AB kommer att lämna information, 

 förutom byalagets egen information om Helmer Grindes Minnesfond och 

 byalagets arbete. 

 

Övriga frågor 

§ 48. Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§ 49. Torsdag 8 augusti kl 18:30 i Söderhögens gamla skola. Ytterligare ett 

styrelsesammanträde, ännu ej fastställt, kommer att äga rum under sommaren inför 

stämmobeslut ang affärscentrum. 

 

Avslutning 

§ 50. Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Karin Östberg /justerare/  Christian Plüschke/justerare/  


