
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 8 augusti 2013, kl 18:30–20:40 

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

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

Thomas Sjöberg, Lennart Persson, Karl Gustav Lindblad och Christina Torung, samt 

suppleanterna Jan-Olof Jarsjohn, Christian Plüschke och Gunnar Lundqvist. 

Adjungerad: Ivan Magnusson 

Förhindrade: Suppleanterna Roger Näslund, Karolina Renström, Lennart Larsson och Martin 

Lindblad.  

 

Öppnande 

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

Dagordning 

§ 52. Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 58b) Marknadsföring, 

Jämtland/Härjedalens turistråd, samt 58c) Mail till VD Mullbergs Vind AB.  

Justerare 

§ 53. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lennart Persson och Jan-Olof 

Jarsjohn. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 55.  a) Halvårsavstämning samt revisorers synpunkter 

 Kent redogjorde för halvårsavstämningen och revisorernas synpunkter på den. 

 Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 Som en följd av revisorernas synpunkter på byvaktmästarens uppdrag, 

 föreslogs utarbetande av riktlinjer/rutiner för byvaktmästaren. 

Styrelsen beslutade  

 att till arbetsgrupp för utarbetande av riktlinjer/rutiner för byvaktmästaren 

 utse K-G Lindblad och Gunnar Lundqvist,  

 att förslag på riktlinjer/rutiner redovisas på styrelsemötet 10 oktober, samt 

 att revisorerna informeras om ovanstående beslut. 

 

 b) Utbetalda trivselpengarna 

 Kent informerade om att trivselpeng har utbetalats till Böle/Röjan Fiber 

 ekonomisk förening och till Handsjöns Skidklubb. 

  



 c) Utbetalda fiskepengarna  

 Kent informerade om att fiskepeng har utbetalats till Övre Hoans 

 Fiskevårdsområdesförening. 

  

Beslutspunkter 

§ 56.  a) Utbetalning av retroaktiva ersättningar 

 Styrelsen diskuterade hur de kostnader (retroaktiva ersättningar) som ej finns 

 presenterade i budgeten ska  regleras; arvoden (protokoll  20120510), 

 arbetsgivaravgift, lokalhyra, ersättning för dator och telefon, samt lån till 

 gatubelysningsföreningen. Kostnaderna uppgår totalt till 134 630 kr. 

Styrelsen beslutade 

 att 100 000 kr tas från kontot för affärscentrum och 34 630 kr tas från kontot 

 för turistprojektet/slalombacken, för reglering av retroaktiva ersättningar. 

  

 b) Rätans IF 

 Styrelsen önskar samarbete med Rätans Idrottsförening, kring 

 anläggningsskötsel, maskinanvändning etc. 

Styrelsen beslutade 

 att Christina Torung kontaktar representanter för RIF ang möte kring 

 samarbete, samt 

 att  Kent Rosenqvist, Chris Plüschke och Christina Torung representerar 

 byalaget på detta möte. 

 

 c) Adjungerad till styrelsen från Handsjön   

 Representanter för Handsjöns Skidklubb har framfört önskemål att få Reidar 

 Eriksson adjungerad till byalagets styrelse fram till kommande val/årsstämma. 

 Arbetsutskottet föreslår att förfrågan bifalls. 

Styrelsen beslutade  

 att adjungera Reidar Eriksson, Handsjöns SK, till styrelsen fram till kommande 

 val/årsstämma.  

 

 d) Affärscentrum 

 Ivan redogjorde för skrivelserna ”Ang den fortsatta planeringen av 

 projektet  ´affärscentrum´”, och ”Affärscentrum, anteckningar inför 

 ställningstagande om fortsättningen av projektet” (se bilagor).  

Styrelsen beslutade 

 att godkänna projekteringskostnaden på 204 565 kr, 

 att uppskjuta det slutliga ställningstagandet till uppförande av ett 

 affärscentrum till en senare tidpunkt, lämpligen försommaren 2014, 

 att uppdra åt en ledningsgrupp att överväga möjligheterna för vissa justeringar 

 i byggenskapen där också frågan om att placera byggnaden på angränsande 

 tomt (”Sakboa”) bör undersökas, 

 att hos Länsstyrelsen återkalla nuvarande ansökan om statsbidrag med 

 meddelande om att ny ansökan kan komma att lämnas in senare under 2014, 

 samt  



 att till ledningsgrupp utse Carl-Johan Nordgren, Stig-Henry Carlsson och Reidar 

 Eriksson. 

 

 Styrelsen tackade Ivan för det arbete han lagt ned på 

 affärscentrumprojektet. 

 

 e) Ang bygglov för skylten vid Galviken 

 Den tänkta placeringen av skylt vid Galviken ligger utanför detaljplanerat 

 område och är därför ej byggnadslovspliktig. Arbetsutskottet föreslår att 

 grundarbeten för fastsättning av fundament utförs. Finansieringen av skylt 

 är ännu ej klar. 

Styrelsen beslutade 

 att grundarbeten för fastsättning av fundament till skylt vid Galviken utförs. 

  

 f) Förfrågan om bidrag till Rätan Fiber e f 

 Rätan Fiber ekonomisk förening har ansökt om bidrag för anläggning av fiber. 

 Arbetsutskottet anser att byalaget ej bör ekonomiskt stödja enskilda 

 fastighetsägares höjning av fastighetsvärdet, vilket fiberanskaffning innebär. 

 Frågan är komplicerad, eftersom byalagets uppgift är att verka för

 utveckling av bygden, vilket även fiberanskaffning är. Frågan behöver 

 behandlas ytterligare, eftersom man kan förvänta sig bidragsansökningar även 

 från bygdens övriga fiberföreningar. 

Styrelsen beslutade 

 att tills vidare avslå Rätan Fiber e f:s bidragsansökan. 

 g) Trafikverket 

 Jan-Olof Jarsjohn redogjorde för tankar kring byalagets möjlighet att påverka 

 Trafikverket, genom att begära ”Miljöanpassad genomfart” genom Rätan i 

 samband med att Rv 315 åtgärdas.  

Styrelsen beslutade  

 att Kent Rosenqvist lyfter frågan om ”Miljöanpassad genomfart” genom Rätan, 

 på kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti. 

 

 h) E-kapitalkonto 

 Arbetsutskottet föreslår att byalaget öppnar E-kapitalkonto i Handelsbanken, 

 med en insättning på 500 000 kr. 

Styrelsen beslutade 

 att Eva Hoff ges i uppdrag att för byalagets räkning öppna E-kapitalkonto i 

 Handelsbanken, med en insättning på 500 000 kr. 

 

Informationsfrågor 

§ 57. a) Skrivelse till Trafikverket och Bergs kommun ang väg 315 

 Kent föredrog skrivelse till Trafikverket och Bergs kommun angående riksväg 

 315, där begäran ställs att ombyggnad av aktuell vägsträcka bör påbörjas senast 

 under år 2014. Kommunalrådet har lovat verka för detta i Regionförbundet. 



 

 b) Återkoppling ang provtagningsförsök m Landstinget  

 Landstinget är positivt till provtagningsförsök i Rätan och begär möte med 

 byalagets representanter samt provtagningspersonal.  

Styrelsen beslutade 

 att Kent Rosenqvist, Karin Östberg, Eva Hoff och Christina Torung fortsätter 

 arbeta med frågan om provtagningsförsök i Rätan. 

  

 c) Bygdefest den 10 augusti  

 Kent informerade om inlämnad ansökan till kommunen, med begäran om 7 000 

 kr i kulturbidrag till bygdefesten. 

 Carl-Johan informerade om festens upplägg och innehåll. 

 

 d)Beställning av skyltar 

 Carl-Johan informerade om utförda skyltbeställningar samt uppmanade till

 eventuella nybeställningar.  

  

 e) Info-bladet 

 Christina fick synpunkter på utskickat förslag på Info-blad, och efterfrågade 

 information till kommande nummer av Bladett (utges 23 aug). 

 

 f) Attraktiva Berg 

 Kent informerade om utfört och pågående arbete i Rätans del av projektet 

 Attraktiva Berg. 

 

Övriga frågor 

§ 58.  a) Tillstånd för utbyggnad av vindkraft på Högberget 

 Jan-Olof föredrog förslag på att hos Eon begära anläggning av fisketrappor vid 

 vattenkraftverken, som alternativ till utbetalning av bygdepeng vid utbyggnad 

 av vindkraftverk på Högberget. 

Styrelsen beslutade 

 att förslaget om fisketrappor skickas med till diskussioner med Eon angående 

 bygdepeng. 

  

 b) Marknadsföring, Jämtland/Härjedalens turistråd 

 Destination Vemdalen erbjuder sina medlemmar möjlighet att delta i 

 Jämtland/Härjedalens turistråds satsning på marknadsföring. 

Styrelsen beslutade  

 att ge Christina i uppdrag att granska erbjudandet om marknadsföring från 

 Jämtland/Härjedalens turistråd, samt lämna förslag på ställningstagande på 

 styrelsemötet  10 oktober. 

 

  

 

 



 c) Mail till VD Mullbergs Vind AB 

 Kent informerade om meddelande skickat till VD för Mullbergs Vind AB, Melker 

 Falkengren, angående problem med samarbetet/organisationen kring 

 vindkraftverksbyggarnas service. 

 

 d) Info om Röjan 

 K-G informerade om Röjans ansiktslyftning i form av perrongbyggnation och 

 rustning av Rv 358 till stationen.  

 

Nästa möte 

§ 59. Torsdag 10 oktober kl 18:30 på Rätans Wärdshus.  

 

Avslutning 

§ 60. Ordförande tackade Karin Östberg för gott fika, Renée Darley för den goda ”fårglassen” 

med hjortronsås, samtliga för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Lennart Persson /justerare/  Jan-Olof Jarsjohn/justerare/  


