
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 9 januari 2014, kl 18:30–20:40 

Plats: Rätans skola 

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

Lennart Persson, Karl Gustav Lindblad, Karin Östberg och Christina Torung, samt 

suppleanterna Chris Plüschke och Karolina Renström. 

Förhindrade: Suppleanterna Lennart Larsson, Roger Näslund, Gunnar Lundqvist, Jan-Olof 

Jarsjohn och Martin Lindblad, samt adjungerade Reidar Eriksson och Eva Hoff. 

 

Inbjuden: Uno Eriksson, valberedningen 

 

Öppnande 

§ 81. Ordförande hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 82. Den utsända dagordningen godkändes, med flytt av punkt 85 b) Bygdemedelsansökan, 

till 86 e), samt anmälan av övriga frågor; 88 a) Riksväg 315. 

Justerare 

§ 83. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Thomas Sjöberg och Lennart 

Persson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

 

Ekonomirapport 

§ 85  a) Budget; utfall december 

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

 lades till handlingarna. 

 

 b) Bygdepengens användning 2015 

 Redovisades sammanfattning av besluten om bygdepengens användning 

 fr o m 2015. 

 

Beslutspunkter 

§ 86  a) Företagarmöte 

 Diskuterades bygdepengens fördelning och användning, samt nödvändigheten 

 att även medlemsföretagen, utifrån sina behov, ges möjligheten att söka medel 

 från bygdepengen. Dessutom lyftes frågan om kommunens eventuella intresse 

 för byalagets arbete och dess fördelning av bygdepengen. 



Styrelsen beslutade 

 att kalla medlemsföretagen till informationsmöte torsdag 23 januari, kl 18.30,  

 att samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska närvara vid mötet, samt 

 att kalla representanter för Bergs kommun till möte vid ett senare tillfälle. 

 

 b) Byvaktmästarens tjänster  

 Diskuterades prissättning av byvaktmästarens tjänster internt åt företag (d v s 

 utan vidarefakturering till kund). 

Styrelsen beslutade 

 att prissättning av byvaktmästarens tjänster internt åt företag ska vara 300 kr/h 

 exkl. moms.  

  

 c) Fastställande av Sevärdheter i Rätansbygden 

 Diskuterades den reviderade versionen av sammanställningen av sevärdheter, 

 och fastslogs att komplettering och revidering måste ske kontinuerligt, samt att 

 en fördelaktig presentation är broschyr i A5-format. 

Styrelsen beslutade  

 att ge K-G Lindblad i uppdrag att utifrån sammanställningen utforma A5-

 broschyr för Sevärdheter i Rätansbyden. 

 

 d) Årsstämman 

Styrelsen beslutade 

 att årsstämma sker torsdag 20 mars 2014, kl 18.30. Kent ges i uppdrag att 

 kontakta Ivan Magnusson för uppdraget som mötesordförande. 

 

 Uno Eriksson, representant för valberedningen, informerades om aktuellt läge. 

 

 e) Bygdemedelsansökan 

 Au föreslog styrelsen att besluta om bygdemedelsansökan för färdigställande 

 av strandpromenaden; sträckan från Kojbyn till Rätans Camping. 

Styrelsen beslutade 

 att hos Länsstyrelsen, senast 31 januari 2014, ansöka om bygdemedel  på 

 70 000 kr, för färdigställande av strandpromenaden. 

 

Informationsfrågor 

§ 87.  a) Turistprojektet 

 Carl-Johan redogjorde för det fortskridande arbetet med bl a värmestuga och 

 informationsskyltar vid slalombacken och skidområdet i Rätan, samt tankar på 

 att söka medel från Allmänna Arvsfonden till ny skidlift. 

 

 b) Affärscentrum 

 Leaderprojektet Affärscentrum är slutredovisat och Leader Södra Fjällen har 

 tackat byalaget för väl genomfört arbete. Bergs kommun är nu huvudansvarig 

 för fortsatt arbete och Bergs Hyreshus undersöker möjligheter  att hitta 

 alternativa lösningar på eventuellt uppförande av affärscentrum i Rätan. 



 

 c) Uppsägning 

 Kanslist Eva Hoff har lämnat in sin uppsägning gällande fr o m 31 januari 2015, 

 och är därefter behjälplig med bokslutet 2015. 

 

 d) Uthyrning 

 Rapporterades att samarbetet med Rätan Event AB kring stuguthyrningen 

 i samband med vindkraftverksbyggnationen har fungerat bra. 

  

Övriga frågor 

§ 88. a) Väg 315 

 Kent informerade om fortsatt planering av ombyggnad av Rv 315, och senast 

 givna tidpunkt för färdigställande är månadsskiftet oktober/november 2017.  

 

 b) Grannsamverkan 

 Utifrån några händelser av inbrott i bygden lyftes frågan om grannsamverkan. 

Styrelsen beslutade 

 att ta initiativ till bildande av grannsamverkan. 

 

 c) Negativt och positivt…   

 Lyftes några negativa och positiva företeelser i bygden, varav Tempo Rätan är 

 en av de mest positiva! 

 

Nästa möte 

§ 89. Torsdag 13 februari 2014, kl 18:30 på Bölegården, Rätansböle.  

 

Avslutning 

§ 90. Ordförande tackade för fikat och visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Thomas Sjöberg /justerare/  Lennart Persson /justerare/  


