
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 20 mars 2014, kl 19.45 – 20.15 (omedelbart efter årsstämman) 

Plats: Norsgården, Rätan. 

Närvarande: Ledamöterna Kent Rosenqvist, ordf., Carl Johan Nordgren, Lennart Larsson, Pär 

Frohm och Christina Torung, samt suppleanterna Veronica Pettersson, Olle Lundgren och 

Reidar Eriksson. 

Förhindrade: Ledamöterna Thomas Sjöberg och Lennart Persson, samt suppleanterna  Roger 

Näslund, Renée Darley, Martin Lindblad och Gunnar Lundqvist.  

Adjungerad: Eva Hoff 

Öppnande 

§ 1. Ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Mötesplan 

§ 2. Mötesplanen för verksamhetsåret fastställdes enligt förslag (se bilaga). Ordförande 

påpekade vikten av både ledamöters och suppleanters närvaro vid mötena. 

Befattningsbeskrivning och ansvarsfördelning 

§ 3. Befattningsbeskrivning och ansvarsfördelning för styrelsen utdelades för genomläsning till 

nästa styrelsemöte. 

Arbetsutskottet 

§ 4. Arbetsutskottet träffas varannan vecka på bygdekontoret Postvägen 3 i Rätan. 

Bokningscentral  

§ 5. Byalaget ska vara ansvarigt för projekt för bokningscentral för boende/sängar.  

Arbetsgrupp till projektet ska utses på nästa styrelsemöte. 

Konstituering 

§ 6. Styrelsen beslutade 

 att till vice ordförande i styrelsen välja Carl-Johan Nordgren, 

 att till sekreterare i styrelsen välja Christina Torung, 

 att utse Kent Rosenqvist och Christina Torung att var för sig teckna byalagets 

 firma, 

 att utse kanslist Eva Hoff att svara för föreningens bokföring och 

 administration, 

 att utse Eva Hoff och Kent Rosenqvist att var för sig teckna byalagets 

 bankkonton, 

 att till arbetsutskott utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kanslist, 

 samt 

 att utse kassör, ansvarig för Helmer Grindes Minnesfond och budgetgrupp på 

 nästa styrelsemöte. 



Attesträtt 

§ 7. Styrelsen beslutade  

 att delegera attesträtt till ordförande, sekreterare och kassör i frågor som rör 

 respektive ansvarsområde. 

Nästa möte 

§ 8. Nästa styrelsemöte är torsdag 10 april kl 18:30, i Handsjöbyns bystuga. 

Övriga frågor 

§ 9.  a) Styrelsen beslutade boka 1/1 sida i kommande nummer av Magazinet Berg 

 och erbjuda medlemmarna annonsplats till mycket lägre kostnad än för egen 

 annons. 

 b) Informerades kort om Landstingets politikerträff för pensionärer i april. Kent 

 kommer att maila ut ytterligare information om detta. 

§ 10. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

/Christina Torung/ Justeras: 

    /Kent Rosenqvist/ 


