
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 9 oktober 2014, kl 18:30–21.00  

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

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

Sjöberg, Lennart Persson och Christina Torung, suppleanterna Veronica Pettersson, Renée 

Darley och Reidar Eriksson.  

Adjungerade: Eva Hoff, Erika Haraldsson och Elisabeth Pedersen. 

Förhindrade: Suppleanterna Gunnar Lundqvist, Martin Lindblad, Roger Näslund och Olle 

Lundgren, samt adjungerad Mattias Nygren. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§ 32. Den utdelade dagordningen godkändes med tillägg av punkt 36e) Bidrag. 

Justerare 

§ 33. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carl-Johan Nordgren och Lennart 

Persson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomirapport 

§35.  a) Budgetutfall september 

 Kent föredrog september månads budgetutfall som godkändes och lades till 

 handlingarna.                                                                          

 b) Utfall verksamhetsplan september 

 Kent föredrog september månads utfall avseende verksamhetsplanen och 

 bygdemedlen. Föredragningen godkändes och rapporterna lades till 

 handlingarna.  

 c) Sommarjobbare 

 Kent föredrog rapport avseende sommarjobbare. Rapporten godkändes och 

 lades till handlingarna. 

 d) Ekonomirapport från sektionerna 

 Kent föredrog ekonomirapport från sektionerna. Rapporten godkändes och 

 lades till handlingarna. 

 e) Budgetförslag 2015 

 Kent föredrog arbetsutskottets förslag till budget för verksamhetsår 2015. I 

 samband därmed diskuterades medlemskapet i Destination Vemdalen; om 

 medlemsförmånerna motsvarar medlemsavgiften. 



Styrelsen beslutade 

 att godkänna budgetförslaget som utkast till styrelsens budgetförslag, samt 

 att efter möte med Destination Vemdalens VD ta beslut ang medlemskapet. 

 

Beslutspunkter 

§ 36.  a) Grannsamverkan 

 Styrelsen gav 20140610 arbetsutskottet i uppdrag att ansluta byalaget till 

 Grannsamverkan, vilket innebär att ett huvudkontaktombud som håller kontakt 

 med Polisen, samt kontaktombud för byarna, utses. 

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag; 

 att till huvudkontaktombud utse Christian Plüschke, 

 att förslag på kontaktombud tas fram av 

 Pär Frohm för Böle/Röjan, 

 Carl-Johan Nordgren för Rätan norra, 

 Christian Plüschke för Rätan södra, 

 Lennart Persson och Thomas Sjöberg för Vitvattnet/Högarbyarna, 

 Roger Näslund för Lillsved/Nästeln, och 

 Reidar Eriksson för Handsjöbyn, samt 

 att förslagen presenteras för beslut på styrelsens novembermöte. 

  

 b) Etapp två av strandpromenaden 

 Styrelsen diskuterade om 1)strandpromenaden ska färdigställas som 

 kombinerad naturstig/promenadstig, 2) strandpromenaden ska färdigställas 

 som promenadstig, eller 3) om arbetet med strandpromenaden ska avbrytas. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram faktaunderlag avseende laglig rätt 

 gällande berörd strandsträckning, samt 

 att utifrån framtagna fakta arbeta vidare med frågan. 

  

 c) Diskussion om vindavtalets handläggning 

 Styrelsen diskuterade tolkningar av tidsramarna i vindavtalet, inför möte med 

 Mullbergs Vind 14 oktober kl 13. 

Styrelsen beslutade 

 att tolka tidsramarna enligt följande: 

 Ansökan om medel från de vindpengar som genererats under kalenderåret ska 

 lämnas in till byalagets styrelse av medlemsförening senast 1 december samma 

 år. Utbetalning av beviljade medel görs från Mullbergs Vind AB, till 

 byalaget, 31 mars påföljande kalenderår. Hur beviljade medel använts 

 redovisas av byalaget till Mullbergs Vind AB senast 1 februari kalenderåret 

 efter det år utbetalning skett. 

Styrelsen beslutade även 

 att godkänna skrivelsen ”Information om byalagets verksamhet och hur man 

 använt engångsersättningen” och överlämna den till Mullbergs Vind AB, samt 

 att utse Kent Rosenqvist, Eva Hoff, Pär Frohm och Carl-Johan Nordgren att 

 representera byalaget på möte med Mullbergs Vind AB 14 oktober. 



 

 d) Framtidsfrågor 

 Kent informerade om valberedningens kommande uppdrag, att ny kanslist ska 

 anställas i samband med Evas pensionering, samt att eventuellt ny lokal för 

 bygdekontoret måste anskaffas. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att förhandla med nuvarande lokalägare, 

 alternativt söka annan lokal. 

  

 e) Bidrag 

 1) Föreningen Norsgården begärde styrelsebeslut för ansökan till 

 kommunen om investeringsstöd på 70 000 kr, för bl a inköp av skurmaskin 

 och köksutrustning. 

Styrelsen beslutade 

 att Föreningen Norsgården ansöker till Bergs kommun om investeringsstöd 

 på 70 000 kr. 

 2) Fyrhjuling behövs i byvaktmästarens arbetsuppdrag. Arbetsutskottet föreslog 

 att byalaget ansöker om bygdeavgiftsmedel på 50 000 kr för inköp av fyrhjuling.  

Styrelsen beslutade 

 att ansöka om bygdeavgiftsmedel på 50 000 kr för inköp av fyrhjuling. 

 

Informationsfrågor 

§ 37.  a) Information från byarna 

 Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

 Klaxåsen: Inget att rapportera. 

 Vitvattnet/Sörtjärn: Naturstigen invigd och bastubygge vid Vitvattnetskölen. 

 Handsjön: Inget att rapportera. 

 Rätan: 14 oktober informerar Migrationsverket om flyktingmottagning på 

 Norsgården, och 28 oktober anordnar kommunen träff kring 

 bygdemedelsfrågor, på Norsgården. 

 Söderhögen: Den nyinköpta kon har fått en kvigkalv. 

 Böle/Röjan: 13 oktober informeras om inlandsbanan på stationen, och under 

 vecka 44 anordnas ”spånarkväll” kring ”Vad vill vi nu?” på Bölegården. 

 

 b) Information från sektionerna 

 Skoterklubben: Medlemsavgifterna ska betalas och Lednytt ska utdelas. 

 Norsgården: Estrad Norr; enmansföreställning  4 oktober.  

 Norra vägsamfälligheten: Inget att rapportera. 

 Södra vägsamfälligheten: Ingen representant närvarande. 

 

 c) Invigning av leder 

 Carl-Johan informerade om flyttning av Böleledens invigning till våren 2015. 

 

 d) Fiske-/hembygdsfesten 



 Lennart avrapporterade fisketävlingen med den efterföljande festen på Rätans 

 hembygdsgård. Överskott på 2 500 kr tillföll byalaget. 

 

 e) Destinationsskyltar Böle/Nästeln 

 Carl-Johan rapporterade att samtliga beställda skyltar är levererade och 

 utdelade. 

  

 f) Skrivelse ang bygdemedel, erodering 

 Kent rapporterade att skrivelsen ”Ang bidrag ur bygdeavgiftsmedel för skador 

 på sjöstränder” skickats till Bergs kommun, att kommunen önskar ett 

 samarbete kring frågan för att skapa större mandat i förhandling med Eon. 

Styrelsen beslutade 

 att Kent Rosenqvist och Carl-Johan Nordgren representerar byalaget på möte

 med kommunen 20 oktober. 

 

 g) Flyktingmottagning 

 Ola Mackegård har hos Migrationsverket begärt tillstånd för mottagning av 

 asylsökande i Åsarna och Rätan. Bergs kommun har skickat skrivelse till 

 Migrationsverket ang svårigheten att ta emot stort antal asylsökande. 

 Migrationsverket har informationsmöte på Norsgården tisdag 14 oktober kl 19. 

 

 h) Provtagning 

 Efter 2,5 års arbete ska provtagningen inledas 31 oktober, förlagd till Rätans 

 Wärdshus.  

Styrelsen beslutade 

 att information om provtagningen ska mailas ut till styrelsens ledamöter och 

 suppleanter, för vidare spridning ut i byarna. 

 

 i) Långsiktiga mål 

 Kent utdelade material med framtidsvision avseende idrottscentrum i Rätan. 

 Styrelsen uppmanades att studera materialet inför kommande möte. 

 

 j) Vindpark på Nordkölen 

 Kent informerade om Elous Vinds begäran om uppsättning av 62 st 

 vindkraftverk på Nordkölen. Förhandling är ännu ej genomförd. 

 

 k) Info-bladet 

 Christina rapporterade att Info-bladet för september-november är 

 utskickat/utdelat. 

 

Övriga frågor 

§38.  a) Elous Vind 

 Se §37j. 

 

 b) Projekt ”Fler besökare till Rätan” 



 Eva rapporterade nuvarande läge i projektet; att karta satts upp vid rastplatsen 

 vid Galviken/Rv315 och att några uthyrningsobjekt lagts ut på nätet via

 bokningsprogrammet Citybreak, med vars hjälp uthyrare även kontrollerar 

 bokningar. Projektet ska vara avslutat 31 oktober. 

 

Nästa möte 

§ 39. Torsdag 13 november kl 18:30, på Rätans Wärdshus.  

 

Avslutning  

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

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 

 

Carl-Johan Nordgren /justerare/ Lennart Persson /justerare/ 


