
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 18:30 – 20.50  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

Frohm, Thomas Sjöberg, Lennart Persson och Christina Torung, samt adjungerade Erika 

Haraldsson och Emelie Haraldsson. 

Adjungerad: Eva Hoff 

Förhindrade: Suppleanterna Roger Näslund, Gunnar Lundqvist, Martin Lindblad, Reidar 

Eriksson, Veronica Pettersson, Renée Darley och Olle Lundgren. 

Öppnande 

§ 11. Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Samtliga 

närvarande presenterade sig. 

Dagordning 

§ 12. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor: a)Byarna 

rapporterar och b)Info-blad. 

Justerare 

§ 13. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Pär Frohm och Lennart Larsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomirapport 

§ 15.  a) Budgetutfall mars                                                                                                      

 Kent och Eva föredrog mars månads budgetutfall som godkändes och lades till 

 handlingarna.                                                                                                      

Styrelsen beslutade                                                                                                                                      

 att till konto för oförutsedda utgifter avsätta 25 000 kr (det beräknade 

 budgetunderskottet ökas med motsvarande summa),      

 att öppna intäkts- och utgiftskonto för bygdemedel, med separat redovisning,   

 att för verksamhetsplanen 2014 upprätta budget vars utfall redovisas varje 

 styrelsemöte, samt 

 att  beslutsunderlag skickas ut inför varje styrelsemöte. 

 

Beslutspunkter 

§ 16.  a) Vindkraftmedlen 

 Årsmötet 2014 beslutade om ändring av punkterna 4 och 7 i ”Avtal angående 

 fördelningen inom Rätansbygdens byalag om årliga vindpengar” (se 



 årsmötesprotokoll 20140320 §18). Representanter för medlemsföreningar i 

 Handsjöbyn bör kontaktas inför behandling av punkt 7.  

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet samt Pär Frohm i uppdrag att slutföra arbetet med 

 avtalsskrivningen. 

  

 b) Konstituering/delegering 

 Förutom den konstituering som genomfördes omedelbart efter årsmötet

 kvarstår att utse föreståndare för Helmer Grindes Minnesfond. Föreståndaren 

 ska delta i beslut om ansökningar, tillsammans med styrelsen i Helmer Grindes 

 Minnesfond, samt ingå i byalagsstyrelsens budgetgrupp.  

 Arbetsutskottet föreslog styrelsen att delegera beslut i ekonomiska frågor 

 understigande 10 000 kr. 

Styrelsen beslutade 

 att till föreståndare för Helmer Grindes Minnesfond utse Erika Haraldsson, samt 

 att till arbetsutskottet delegera beslut i ekonomiska frågor vars kostnad uppgår 

 till högst 10 000 kr, med återrapportering till styrelsen. 

 

 c) Leaderprojektet 

 Kent informerade om leaderprojektet ”Fler besökare till Rätan”, vars initiativ 

 tagits av Bergs kommun, där företagare och föreningar samlats och utformat en 

 projektansökan på 100 000 kr. Målet är att  bygga upp en bokningscentral på 

 internet, för boende, aktiviteter och attraktioner i bygden. Lennart Larsson 

 föreslås till byalagets kontaktperson i den arbetsgrupp där kommunen, företag 

 och föreningar ingår. Leader Södra Fjällen har lämnat synpunkter på 

 projektansökan med bl a en tidigareläggning av projektets slutdatum till sista 

 oktober (Leader Södra Fjällen upphör vid årsskiftet). 

Styrelsen beslutade 

 att utse Lennart Larsson till representant för byalaget i projektets arbetsgrupp, 

 att förslag på karta över bygdens attraktioner, boenden etc skickas ut till 

 styrelsen, 

 att arbetsutskottet arbetar vidare med projektet och söker projektledare, samt 

 att arbetsutskottet ges mandat att avsluta/avbryta projektet om nödvändigt. 

 

 d) Fiskeevenemang 

 Lennart Persson informerade om planerna på ett fiskeevenemang 5-6 juli 

 alternativt 12-13 juli, med fisketävlingar i tre olika vatten och en avslutande fest 

 på Rätans hembygdsgård.  

Styrelsen beslutade 

 att utse Lennart Persson, Gunnar Lundqvist, Axel Grinde, Carl-Johan Nordgren 

 och Kent Rosenqvist till fiskeevenemangets arbetsgrupp. 

  

 e) Strandpromenaden 

 67 435 kr i bygdemedel har avsatts till färdigställande av strandpromenaden 

 längs Rätanssjön. Kent redogjorde för resterande arbete. 



 f) Sektionerna 

 Föreningen Norsgården och Rätans Snöskoterklubb har bildat sektioner i 

 Rätansbygdens byalag. Christina föredrog byalagets delegerings- och 

 avtalsförslag för respektive förening. 

Styrelsen beslutade 

 att anta förslagen på delegering och avtal avseende administrativa tjänster för 

 Föreningen Norsgården och Rätans Snöskoterklubb. 

  

 Därefter avlades verksamhetsrapporter av Norsgårdens och skoterklubbens 

 representanter. 

  

Informationsfrågor 

§ 17.  a) Broschyren ”Sevärdheter i Rätansbygden” 

 Broschyren förevisades. Kent avser att kontakta kommunen angående 

 tryckningen i föreslagna 250 ex. Föreslogs att broschyren sprids via 

 bygdekontoret, uthyrningshus, info-lådor, ev Destination Vemdalens reception 

 samt som länk på hemsidan. 

Styrelsen beslutade 

 att göra utskick enligt ovan av broschyren Sevärdheter i Rätansbygden. 

 

 b) Magazinet Berg 

 Christina rapporterade om nuläget avseende annonsering på byalagets helsida i 

 Magazinet Bergs majnummer.  

 

 c) Turistprojektet 

 Carl-Johan rapporterade om hittills utfört arbete i slalombacken. Projektet ska 

 slutrapporteras sista juni i år. 

 

 d) Provtagning 

 Kent informerade om att ny chef på hälsocentralen i Svenstavik har fått i 

 uppdrag att ta fram rutiner för utlokaliserad provtagning i Rätan. Byalaget har 

 sökt 50 000 kr för inköp av provtagningsmaterial. Bygdekontorets kanslist ska 

 sköta bokningen och byalaget ska stå för personalkostnaden. Klartecken ges 

 förhoppningsvis (efter 2,5 års handläggning!) på möte 21 maj. 

 

 e) Affärscentrum 

 Kent informerade om träff efter påsk med Bergs kommunchef och 

 näringslivsutskottets chef med anledning av Bergs kommuns eventuella 

 satsning på affärscentrum i Rätan.  

 

 f) BMX-bana 

 För att bygga den cykelbana/BMX-bana som byalaget beviljats fondmedel för, 

 krävs tillstånd från miljö- och byggutskottet. Avtal med Rätans IF om 

 nyttjanderätt av marken där banan eventuellt anläggs måste ses över. 

 Byalagets arbetsutskott kommer att bevaka frågan. 



 g) Mingeldagen 

 Carl-Johan rapporterade från Mingeldagen 15 mars i Rätan. Rapporten 

 godkändes. 

 

 h) Revisorsfrågan 

 Arbetsutskottet träffar Siw Andersson 28 april i förhandling om pris för hennes 

 revisorsuppdrag i byalaget. 

 

 i) Lunch med landstingspolitiker 

 21 maj bjuder Landstinget till fikastund med Rätans ”pensionärsgrupp” och 

 lunch med byalagets styrelse. Kent, Lennart L, Pär och Eva representerar 

 styrelsen. 

 

Övriga frågor 

§ 18.  a) Byarna rapporterar 

 Föreslogs att ledamöter och suppleanter vid varje styrelsemöte rapporterar 

 från respektive by. 

Styrelsen beslutade  

 att på den fasta dagordningen för styrelsemöten tillägga punkten ”Byarna 

 rapporterar”, samt 

 att vid förhinder att närvara vid styrelsemöte informeras sekreteraren om 

 rapporteringen. 

 b) Info-blad 

 Informerades om Info-bladet och att det åligger styrelseledamöter och 

 suppleanter att ansvara för spridning på hemorten. 

 c) Valberedningsfråga 

Styrelsen beslutade  

 att utse Jan-Olof Jarsjohn att jämte Uno Eriksson och Chris Plüschke utgöra 

 valberedning inför årsmöte 2015. 

 d) Åsenvägen 

 Lennart L informerade om avstängning av Åsenvägen p g a tjällossning. 

 e) Vindkraftparken 

 Lördag  12 april kl 12:30 går guidad busstur till vindkraftparken på Mullberget 

 och Kent kommer att intervjuas i Mittnytt nästa vecka. 

Nästa möte 

§ 19. Tisdag 10 juni kl 18:30, i Klaxåsens gamla skola.  

Avslutning  

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

 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

Pär Frohm /justerare/  Lennart Larsson /justerare/ 


