
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2013, kl 18:30–21:30 

Plats: Rätans Wärdshus 

 Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren, Thomas Sjöberg, 

Lennart Persson, Karl Gustav Lindblad och Christina Torung, samt suppleanterna Jan-Olof 

Jarsjohn, Lennart Larsson, Karolina Renström, och Gunnar Lundqvist. 

Adjungerade: Reidar Eriksson och Eva Hoff 

Förhindrade: Ledamoten Karin Östberg samt suppleanterna Roger Näslund, Chris Plüschke och 

Martin Lindblad.  

 

Öppnande 

§ 61. Ordförande hälsade välkommen, särskilt riktat till Reidar Eriksson, samt förklarade mötet 

öppnat. 

Dagordning 

§ 62. Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 68 a) Strandpromenaden, 

68 b) Bladett 25 oktober, samt 68 c) Busshållplatsen.  

Justerare 

§ 63. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lennart Larsson och Gunnar 

Lundqvist. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 64. Christina föredrog huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll som godkändes och 

lades till handlingarna. Ordf kommenterade §56 h) E-kapitalkonto, med informationen att 

endast 200 000 kr sattes in då ekonomin inte tillät mer, samt §57 b) Återkoppling ang 

provtagningsförsök med Landstinget, med informationen om väntan på primärvårdschefens 

beslut. 

 

Ekonomirapport 

§ 65.  a) Budget september 

 Kent redogjorde för budgetutfallet t o m september. Rapporten godkändes och 

 lades till handlingarna. 

 

 b) Redovisning av vindplanen 

 Kent redogjorde för vindpengens fördelning; utfall t o m september. 

 Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

 Kent redogjorde kort för utkast till budgetförslag för 2014. Frågan behandlas 

 vid nästa ordinarie styrelsemöte. 

  



Beslutspunkter 

§ 66.  a) Projektledare slalombacken 

 Karolina har avsagt sig uppdraget som projektledare för turistprojektet. 

 Au föreslår att Carl-Johan Nordgren utses till ny projektledare för 

 turistprojektet. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Carl-Johan Nordgren till projektledare för turistprojektet. 

 

 Informerades om att au hos Leader/Länsstyrelsen har begärt och beviljats 

 omfördelning av medel för konsultarvode till åtgärder i skidområdet. 

 Carl-Johan rapporterade om hittills genomförda åtgärder i slalombacken. 

 Rapporten godkändes. 

  

 b) Förslag ang byvaktmästaren 

 K-G och Gunnar redogjorde för resultatet av kartläggning av byvaktmästarens 

 arbetsfördelning på föreningar och företag, samt ett förslag på åtgärder. 

 Påpekades att i budget ej finns tillräckligt med pengar för täckning av 

 byvaktmästarens kostnad.  

Styrelsen beslutade 

 att au undersöker föreningarnas behov av byvaktmästarens tjänster, 

 att au undersöker möjligheten för byvaktmästaren att skaffa motorsågskort, 

 att au sammanställer förslag från au, K-G och Gunnar, samt 

 att förslaget presenteras vid nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

 Styrelsen diskuterade prissättningen på byvaktmästarens tjänster. 

Styrelsen beslutade 

 att fr o m 1 januari 2014 ska följande gälla: 

 att ideella föreningar och privatpersoner betalar 200 kr/h inkl moms, 

 att företagare betalar det som företaget debiterar ut till kund, samt 

 att ett tillägg på 50 kr/h betalas för tillhandahållande av redskap. 

  

 c) Planering, prioritering  

 Christina samlade in några av ledamöternas listor med prioriteringar av 

 planering för 2013-2014. Uppmanades att snarast maila Christina ej redovisade 

 prioriteringar, så sammanställning kan göras inför nästa ordinarie styrelsemöte. 

  

 d) Marknadsföring, Jämtland/Härjedalens turistråd 

 Au föreslår att byalaget av ekonomiska skäl avstår från marknadsföring i 

 Jämtland/Härjedalens turistråds folder, och inriktar sig på marknadsföring via 

 Destination Vemdalen och Magazinet Berg. 

Styrelsen beslutade 

 att avstå från marknadsföring via Jämtland/Härjedalens turistråd. 

 

 e) Annullering av skyltoffert 



 P g a att Jämtröding AB dragit tillbaka offert på skylt vid rastplatsen, föreslår au 

 att styrelsen godkänner annullering av skyltoffert från Jämtröding AB. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna annullering av skyltoffert från Jämtröding AB. 

   

 f) Utdelning av info-blad 

 Utdelning av info-bladet sker 4 ggr/år och har hittills utförts ideellt. Au har 

 undersökt kostnaden för anlitande av tidningsbud; 400 kr/utdelning. Totalt 400 

 ex behövs för utdelning i samtliga byar. 

Styrelsen beslutade  

 att fortsätta dela ut bladen ideellt (d v s varje ledamot och 

 suppleant ansvarar för utdelningen i respektive by),  

 att Ewa och Christina ombesörjer tryckning, samt 

 att ledamöter och suppleanter själva hämtar bladen på bygdekontoret. 

  

Informationsfrågor 

§ 67. a) Affärscentrum, BHH 

 Kent rapporterade om skrivelse till Bergs Hyreshus (se bilaga), där byalaget 

 väcker frågan om hela kommunens ansvar att värna om dess södra del för att 

 förhindra avfolkning. BHH:s styrelse har tillsatt en arbetsgrupp, med bl a  Kent 

 Rosenqvist, som ska titta på alternativa förslag på affärscentrumbyggnad.  

Styrelsen beslutade 

 att ge Kent Rosenqvist fortsatt mandat att representera byalaget i ovan 

 nämnda arbetsgrupp. 

 

 Kent redogjorde för användningen av beviljade medel för utredning av ev 

 utbyggnad av affärscentrum. Rapporten godkändes. 

  

 b) Rv 315  

 Kent rapporterade om kommunstyrelsens beslut att uppvakta Trafikverket med 

 krav att projektet för Rv315 påbörjas 2014/2015, samt att projekten Rv315, 

 Genomfart Rätan, och Gång- och cykelbana i Rätan tas med i 

 länstransportplanen. Regionmöte med Trafikverket äger rum 11 oktober. 

 

 c) Eon, Högberget  

 Kent rapporterade om kommunens nej till Eon ang anläggande av vindpark på 

 Högberget, p g a utebliven kompensation till bygden. Eon kan dock ev tänka sig 

 anlägga skidspår och undersöka idén om ev byggande av affärscentrum. Ev kan 

 bygdepeng utgå till fond som administreras av kommunen. Med andra ord 

 följer en fortsättning... 

 

 d) RIF 

 Christina och Kent rapporterade från träffar med Rätans IF och om vad som då 

 överenskommits kring anläggningar, redskap/maskiner, byvaktmästaren och ev 

 kommande projekt. Bl a beslutades att avvakta med åtgärder i skidområdet till 



 dess beslut från Leader tagits ang omfördelning av projektpengar. Au föreslår 

 att vid ev godkännande av omfördelning avsätta högst 20 000 kr till åtgärder 

 gällande skidspåret. 

Styrelsen beslutade enligt au:s förslag;  

 att avsätta högst 20 000 kr till åtgärder gällande skidspåret, om 

 Leader/Länsstyrelsen godkänner begärd omfördelning av sökta medel. 

 

 e) Stuguthyrningen 

 Kent rapporterade om en väl fungerande stuguthyrning och ett gott samarbete 

 med Rätan Event AB och Biegga. En eloge till Eva! 

 

 f) Trivselpengen 

 Rapporterades att trivselpeng utbetalats till Böle/Röjan, Handsjön, 

 Lillsved/Nästeln och Rätan.  

 

 g) Info-bladet 

 Genomgicks och kompletterades Info-bladet och sammanställning av ”Uträttat 

 och pågående arbete”. Bladen ska kopieras och finns sedan på bygdekontoret 

 att hämta för utdelning. 

 

 h) Fiber, nuläget i resp by 

 K-G och Thomas rapporterade om nuläget i resp byar. Böle/Röjan kommer att 

 ha fiber dragen och klar till jul. Högarbyarna avvaktar tills intresserad leverantör 

 finns. Ingen rapportör från Rätan Fiber infann sig, men informationsmöte 

 för intressenter kommer att hållas inom kort. 

  

 i) Höstfesten 

 Höstfesten 10 augusti i Rätan inbringade en vinst på 1 500 kr, fördelad på 

 hembygdsföreningen och byalaget. Med tanke på det låga intresset för dans 

 bör programmet omarbetas inför kommande år. 

 

 j) Skyltar 

 C-J informerade om att skyltar är levererade utifrån säsong, och 

 förhoppningsvis uppsatta. Styrelsen uppmanades återigen att inventera 

 skyltbehovet utifrån sevärdheter i resp byar, beställa skyltar via Carl-Johan, 

 samt att även maila Christina all information för utlägg på hemsidan. 

 Lennart Persson beställde skyltar för Vitvattnet och Sörtjärn. Thomas ska 

 inventera och beställa för Högarbyarna. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Reidar i uppdrag att ta fram skyltförslag till Handsjöns infart. 

 

 k) Attraktiva Berg 

 Kent informerade om att etapp 1 på strandpromenaden nu är klar, endast bord 

 och bänkar samt informationstavla fattas. 

 



Övriga frågor 

§ 68.  a) Strandpromenaden 

 Kent lyfter frågan om strandpromenadens etapp 2, från västra piren i riktning 

 mot Kojbyn, samt etapp 3, från östra piren i riktning mot Rätans camping. 

 Styrelsen diskuterade bl a ekonomi, rastplatstoaletter och informationsskylt. 

 Frågan behandlas vidare på kommande styrelsemöten. 

 

 b) Bladett 25 oktober 

 Christina begärde in annonsmaterial till kommande nummer av Bladett som 

 utdelas 25 oktober.  

 

 c) Busshållplatsen  

 Jan-Olof lyfte frågan om flyttning av/utökning av parkeringen vid 

 busshållplatsen i Rätan. Kent ska bevaka frågan vid kommande detaljplanering i 

 kommunstyrelsen. 

 

Nästa möte 

§ 69. Torsdag 9 januari kl 18:30 på Rätans skola.  

 

Avslutning 

§ 70. Ordförande tackade Lennart Larsson för gott fika och samtliga för visat intresse samt 

förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Lennart Larsson /justerare/  Gunnar Lundqvist /justerare/  


