
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 13 februari 2014, kl 18:30–21:15 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

Lennart Persson, Karl Gustav Lindblad och Christina Torung, suppleanten Lennart Larsson, 

samt adjungerad Reidar Eriksson. 

Förhindrade: Ledamoten Karin Östberg, suppleanterna Karolina Renström, Roger Näslund, 

Gunnar Lundqvist, Chris Plüschke, Jan-Olof Jarsjohn och Martin Lindblad, samt adjungerad Eva 

Hoff. 

Inbjudna: Axel Grinde och Uno Eriksson, valberedningen 

 

Öppnande 

§ 91. Ordförande hälsade välkommen, särskilt riktat till Axel och Uno, samt förklarade mötet 

öppnat. 

Dagordning 

§ 92. Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg av punkt 97d) Bidrag från Helmer 

Grindes minnesfond, 97e) Organisationen, 98a) Fiskeguiden, 98b) Årsmöten, samt 98c) 

Fiskeevent. 

Justerare 

§ 93. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karl Gustav Lindblad och Carl-

Johan Nordgren. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. Kent kommenterade § 88b) Grannsamverkan, med att kontakt tagits 

med polisen och att fortsatt kontakt kommer att ske via bygdekontoret. 

 

Ekonomirapport 

§ 95  a) Budget; utfall januari 

 Kent redogjorde för budgetutfallet för januari 2014. Rapporten godkändes 

 och lades till handlingarna. 

 

Beslutspunkter 

§ 96  a) Årsstämman 

 Förslaget till verksamhetsberättelse för 2013 genomgicks, godkändes och 

 undertecknades. Förslaget till verksamhetsplan för 2014 genomgicks och 

 godkändes. Förslaget till dagordning genomgicks och godkändes, med strykning 

 av punkt 19b) Avtackning. Förslaget till budget för 2014 genomgicks och 

 godkändes. 



 

 b) Vindkraftmedlen 

 Diskuterades föreslagna ändringar i ”Avtal ang fördelning inom 

 Rätansbygdens byalag om årliga vindpengar”. Ändringarna gäller dels att övriga 

 byar tillsammans får 15 % av den årliga ersättningen och dels att röstning sker 

 enligt punkt 9 i stadgarna. 

Styrelsen beslutade 

 att ge Reidar i uppdrag att kontakta Handsjöns byalagsmedlemmar angående 

 de föreslagna ändringarna, 

 att vid ett positivt svar från Handsjöns medlemmar föreslå årsstämman besluta 

 enligt förslaget, samt 

 att vid ett negativt svar kalla till omförhandling med Handsjöns medlemmar. 

 

 c) Bygdemedelsansökan 

 Au föreslog styrelsen att ansöka om 50 000 kr från BK:s näringslivsfond, för 

 inköp av provtagningsutrustning till Rätan. Styrelsen diskuterade även

 primärvårdschefens upprepade uppskjutning av beslut angående provtagning i 

 Rätan. 

Styrelsen beslutade 

 att ansöka om 50 000 kr från näringslivsfonden, för inköp av 

 provtagningsutrustning, samt 

 att om inte primärvårdschefen fattar beslut senast 28 februari, vända sig till  

 lokaltidningar med information om ärendegången. 

 

Informationsfrågor 

§ 97.  a) Broschyren ”Sevärdheter i Rätansbygden” 

 K-G presenterade förslag till broschyr över sevärdheter i Rätansbygden, med 

 inlagda bilder från den turistinformationsmapp som finns i byalagets

 uthyrningsstugor, samt fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 

 

 b) Valberedningen 

 Valberedningen informerade styrelsen om sitt pågående arbete, samt lyfte 

 frågan om eventuellt anlitande av auktoriserad revisor för kommande 

 verksamhetsår. Kent fick i uppdrag att för valberedningens räkning kontakta 

 Pietro Rödin angående eventuellt revisorsuppdrag. Christina fick i uppdrag att 

 kontakta auktoriserad revisor Siw Andersson i Överturingen, med en förfrågan 

 om eventuellt  åtagande som revisor åt byalaget. 

 

 c) Info-bladet 

 Förslag till info-blad genomgicks och kompletterades, med bl a information om 

 ombyggnationen av Rv315. Info-bladet kommer att mailas ut till samtliga 

 ledamöter för vidare distribution till bygdeborna. Papperskopior kommer att 

 finnas på bygdekontoret. 

 

  



 d) Bidrag från Helmer Grindes minnesfond 

 Kent delgav information från styrelsemöte i Helmer Grindes minnesfond, där 

 beslut tagits om fördelning av 5 000 kr till vardera Rätans hembygdsförening, 

 Rätans skola och Rätansbygdens byalag. Byalagets avsikt är att använda 

 pengarna till fritidsaktivitet för barn. 

 

 e) Organisationen 

 Presenterades och diskuterades förslag på ny organisation för byalaget;  en 

 paraplyorganisation för bygdens föreningar.  

Styrelsen beslutade 

 att delge årsstämman förslaget på ny organisation, samt 

 att föreslå årsstämman besluta att ge tillträdande styrelsen mandat att arbeta 

 vidare med frågan. 

 

Övriga frågor 

§ 98. a) Fiskeguiden 

 Förslaget till fiskeguide för Destination Vemdalen korrekturlästes och 

 kommenterades. Christina ska vidarebefordra synpunkter till ansvarig på DV. 

 

 b) Årsmöten 

 Informerades om kommande årsmöten i bygden: 

 26 februari kl 19:00 på Norsgården; Rätan Fiber e f 

 28 februari kl 19:00 på Norsgården; Rätans Idrottsförening 

 18 mars kl 18:30 på Norsgården; Föreningen Norsgården 

 20 mars kl 18:30 på Norsgården; Rätansbygdens byalag 

 27 mars kl 19:00 på Norsgården; Rätans Snöskoterklubb 

 

 c) Fiskeevent 

 Lyftes frågan om arrangemang av ”Fiskeevent”, samt möjligheten att söka 

 medel från Allmänna arvsfonden till fiskeprojekt. 

Styrelsen beslutade 

 att hänskjuta frågan om ”Fiskeevent” och fiskeprojekt till den tillträdande 

 styrelsen. 

  

 d) Uppvaktning av Jens Burman 

 Föreslogs uppvaktning av Jens Burman, med anledningen av hans 

 silvermedalj från JVM i längdskidåkning. 

Styrelsen beslutade 

 att ge K-G i uppdrag att inköpa presentkort på 500 kr till middag för två på 

 Storhogna Högfjällshotell, samt 

 att  ge Christina i uppdrag att inför uppvaktningen inbjuda Jens till byalagets 

 årsstämma. 

 

 

 



Nästa möte 

§ 99. Årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte; torsdag 20 mars 2014, kl 

18:30 på Norsgården i Rätan.  

 

Avslutning 

§ 100. Ordförande tackade för fika och visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Christina Torung/sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

_________________________________ __________________________________  

Karl Gustav Lindblad/justerare/ Carl-Johan Nordgren/justerare/  


