
 

 

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 14 november 2013, kl 18:30–20:30 

Plats: Norsgården, Rätan 

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

Lennart Persson och Christina Torung, samt suppleanterna Lennart Larsson och Karolina 

Renström. 

Adjungerade: Reidar Eriksson och Eva Hoff 

Förhindrade: Ledamöterna Karin Östberg och Karl Gustav Lindblad samt suppleanterna Roger 

Näslund, Chris Plüschke, Gunnar Lundqvist, Jan-Olof Jarsjohn och Martin Lindblad.  

Inbjuden: Ole i Åsarna 

 

Öppnande 

§ 71. Ordförande hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 72. Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 78 b) Sevärdheter i 

Rätansbygden, samt 78 c) Infobladet.  

Justerare 

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

Renström. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Beslut ang byvaktmästaren 

§ 74 a) Styrelsen behandlade det tidigare utskickade ”Förslag till beslut ang rutiner för 

byvaktmästaren” . 

Styrelsen beslutade 

 att tjänstebeskrivning för byvaktmästaren ska gälla enligt förslag, med 

 undantag för kontroll av Flottarstigen, Handsjöforsens rastplats samt 

 infartsskylt vid Handsjön, vilken ska skötas av Handsjöns Skidklubb, 

 att prissättning ska gälla enligt beslut 2013 § 66b, med tillägg att pris för 

 gräsklippning/snöskottning är 150 kr/h (inkl moms),  

 att avslå förslag på lägre pris för pensionär/person med nedsatt arbetsförmåga, 

 då gränsdragning är svår att göra, 

 att enligt beslut 2013 § 66b undersöka medlemsföreningars behov av 

 byvaktmästarens tjänster, samt 

 att informera om prissättning via info-blad och hemsida. 

 



Budget oktober 

§ 75. Kent redogjorde för budgetutfallet t o m oktober. Rapporten godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

Redovisning av vindplanen 

§ 76. Kent redogjorde för vindpengens fördelning; utfall t o m oktober. Rapporten godkändes 

och lades till handlingarna. 

   

Utkast till budget för 2014 

§ 77. Kent redogjorde för utkast till budget för 2014. Arbetsutskottets förslag till höjning av 

medlemsavgiften från 250 kr/år till 400 kr/år diskuterades.  

Styrelsen beslutade enhälligt 

 att före årsmötet kalla till informationsmöte angående förslag om fördelning av 

 vindpengar, samt 

 att styrelsen föreslår årsstämman besluta om budget 2014 enligt 

 styrelsens förslag (se bilaga). 

 

Förslag ang marknadsföring 

§ 78 a) Ole Nordin, Åsarna, presenterade sin idé kring mobil marknadsföring med delägarskap. 

Styrelsen beslutade 

 att vid informationsmöte angående medlemsavgiften även behandla Oles 

 marknadsföringsidé, för eventuellt beslut på årsstämman. 

 

  78 b) ”Sevärdheter i Rätansbygden” delades ut, diskuterades och tillägg föreslogs. Christina 

gavs i uppdrag att via e-post skicka materialet till styrelsen för vidare bearbetning. 

 

  78 c) Konstaterades att infobladets utdelning fungerar tillfredsställande.    

 

Nästa möte 

§ 79. Torsdag 9 januari 2014, kl 18:30 på Rätans skola.  

 

Avslutning 

§ 80. Ordförande tackade samtliga för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

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


