
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Tisdagen den 10 juni 2014, kl 18:30–20.50  

Plats: Gamla skolan, Klaxåsen 

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

Frohm, Thomas Sjöberg, Lennart Persson och Christina Torung, suppleanterna Roger Näslund, 

Renée Darley och Reidar Eriksson.  

Adjungerad: Eva Hoff, Erika Haraldsson och Emelie Haraldsson. 

Förhindrade: Suppleanterna Gunnar Lundqvist, Martin Lindblad, Veronica Pettersson och Olle 

Lundgren. 

Öppnande 

§ 21. Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.  

Dagordning 

§ 22. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av 25b) Separat redovisning av majs 

utfall avseende verksamhetsplanen och bygdemedlen, 26e) Sommarjobbare, 27i) Avslutning 

av Leader turistprojektet, 27j) Rapport från träff med revisorn, 28a) Industritomter, samt 28b) 

Inbjudan till Destination Vemdalen. 

Justerare 

§ 23. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Thomas Sjöberg och Roger 

Näslund. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomirapport 

§25.  a) Budgetutfall april och maj                                                                                                      

 Kent och Eva föredrog april och maj månads budgetutfall som godkändes och 

 lades till handlingarna.     

                                                                                                  

 b) Separat redovisning av majs utfall avseende verksamhetsplanen och 

 bygdemedlen 

 Kent och Eva föredrog maj månads utfall avseende verksamhetsplanen och 

 bygdemedlen. Föredragningen godkändes och rapporterna lades till 

 handlingarna. Styrelsen fastslog att redovisning av utfall för verksamhetsplanen 

 är tillräcklig, då bygdemedlen utgör en av dess punkter. 

 

Beslutspunkter 

§ 26.  a) Placering av informationsskylt 



 Au föreslog att placera en stor skylt med karta över Rätansbygden, vid 

 rastplatsen längs väg 315 i Rätan. 

Styrelsen beslutade 

 att placera en stor skylt med karta över Rätansbygden, vid rastplatsen längs väg 

 315 i Rätan. 

  

 b) Grannsamverkan 

 Au föreslog att styrelsen ger au i uppdrag att ansluta byalaget till 

 Grannsamverkan. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att ansluta byalaget till Grannsamverkan. 

 

 c) Etapp två av strandpromenaden samt inköp av grus till piren 

 Au föreslog att starta etapp två (norra sidan) av strandpromenaden längs 

 Rätanssjön, samt inköpa grus till piren vid strandpromenaden. 

Styrelsen beslutade 

 att starta etapp två (norra sidan)av strandpromenaden längs Rätanssjön, samt 

 att inköpa grus till piren vid strandpromenaden. 

 

 d) Norsgården; prishöjning 

 Föreningen Norsgårdens adjungerade föreslog en höjning av priser vid 

 fikabeställning.  

Styrelsen beslutade 

 att Föreningen Norsgården höjer priserna vid fikabeställning till följande: 

 Kaffe och mjuk kaka/bulle 35 kr, kaffe och smörgås 45 kr, kaffe, smörgås och 

 mjuk kaka 65 kr, kaffe, smörgås och småkaka 50 kr, kaffe och småkaka 20 kr, 

 samt endast kaffe 10 kr.  

  

 e) Sommarjobbare 

 Au föreslog att byalaget ordnar sommarjobb åt ungdom; Rickard Lindén, i 250 h 

 à 75 kr. Rickard ska utföra enklare sysslor såsom ex gräsklippning. Byalaget ges 

 därmed även en möjlighet att sprida information om sin verksamhet till 

 bygdens ungdomar. 

Styrelsen beslutade 

 att byalaget anställer Rickard Lindén som sommarjobbare i 250h à 75 kr. 

  

Informationsfrågor 

§ 27.  a) Information från byarna 

 Nästeln/Lillsved: Badplatsen behöver skyltas och försäljning av gamla skolan 

 diskuteras. 

 Klaxåsen: Kyrkhelg 12 juli. 

 Vitvattnet/Sörtjärn: Turistanpassning utförs kring Stortjärnen, fiskeevent 5 juli, 

 turistanläggning byggs vid Vitvattskölen och eventuellt kommer ett TV4-

 fiskeprogram göras. 

 Handsjön: Gäddraget och sommarfest 11-13 juli. 



 Rätan: Midsommarfirande på hembygdsgården och mycket gäster på 

 wärdshuset. 

 Söderhögen: Renée väntar på beställd ko och skyltar önskas. 

 Böle/Röjan: Fiberprojektet har slutredovisats och avfestats, datakurs för 

 pensionärer har avverkats, hemsida för Böle/Röjan har startats, loppis på 

 Bölegården 10-13 juli, budag i Böleskölen 19 juli och ”Drömseminarium” under

 hösten. 

 

 b) Information från sektionerna 

 Skoterklubben: Skotermingeldag med Sprint500 eventuellt på Gladvallen 

 kommande säsong. 

 Norsgården: Loppis och ”Las Divas” har avverkats, eventuell medverkan i 

 kommande bokningscentral. 

 Norra vägsamfälligheten: Asfaltering ska utföras. 

 Södra vägsamfälligheten: Ingen rapport. 

 

 c) Inköpta bryggor 

 Kent informerade om inköp och utplacering av bryggor. 

 

 d) Fiskefest 

 Lennart P informerade om fisketävling med fest 5 juli, dess upplägg och 

 ekonomi. 

 

 e) Invigning av leder 

 Carl-Johan och Kent informerade om Böleleden och stigen till Platån, som båda 

 är vandrings- och mountainbikeanpassade. De beräknas bli färdigställda i 

 sommar, med eventuell invigning nästa sommar. 

 

 f) Broschyren samt info-bladet 

 Kent informerade om att broschyren ”Sevärdheter i Rätansbygden” tryckts i 

 300 ex samt utdelats. Styrelsen ansåg att i broschyren bör samtliga 

 fiskevårdsområden finnas med, vilket ska ombesörjas inför kommande 

 uppdatering. 

 Christina informerade om info-bladets tryckning och utdelning. Styrelsen ansåg 

 att info-bladet ska utdelas fortlöpande, samt att i kommande utdelning 

 informera om Helmer Grindes minnesfond och Gatubelysningsföreningens fond 

 för idéella föreningar. 

 

 g) Leaderprojektet ”Bo i Rätansbygden” 

 Lennart L informerade om Leaderprojektet ”Bo i Rätansbygden”, ett  

 bokningsprojekt med bokningssystem inköpt av kommunen. Via systemet kan 

 gäster själva boka boende (och eventuell aktivitet). Eva Hoff har utsetts till 

 projektledare. 

 

 h) Avslutning av Leader turistprojektet 



 Kent och Eva rapporterade att turistprojektet är slutredovisat. 

 

 i)Rapport från träff med revisor 

 Eva och Christina rapporterade från träff med byalagets revisor Siw Andersson 

 som åtagit sig revisorsuppdraget för byalaget med två avstämningar per år, 

 samt en avstämning per år för skoterklubben och föreningen Norsgården, mot 

 en avgift på totalt ca 5 000 kr. 

 

Övriga frågor 

§28.  a) Industritomter 

 Med anledning av att industritomterna vid Rätansbyns södra infart är byggbara, 

 ska kommunen begära tillstånd för uppsättning av skylt med information om 

 industritomter till salu. 

 

 b) Inbjudan till Destination Vemdalen 

 Informerades om inbjudan till träff 25 juni kl 19, där DV:s syfte och mål, 

 marknadsföring samt projektet spår och leder ska behandlas. 

 

 c) Sticktåget 

 Renée informerade om Sticktåget; en stickresa längs inlandsbanan den 11 juli. 

 Information ska utdelas och läggas ut på hemsidan. 

 

Nästa möte 

§ 29. Torsdag 11 september kl 18:30, i Söderhögens gamla skola.  

 

Avslutning  

§30. Ordförande tackade för visat intresse och god förtäring, samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

Thomas Sjöberg /justerare/  Roger Näslund /justerare/ 


