
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Torsdagen den 13 november 2014, kl 18:30–21.50  

Plats: Rätans Wärdshus 

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

Sjöberg, Lennart Persson, Lennart Larsson och Christina Torung, suppleanterna Veronica 

Pettersson, Roger Näslund och Reidar Eriksson.  

Adjungerade: Eva Hoff, Emelie Haraldsson och Ina Elgstam, samt  

Valberedningen (kl 19.00-19.50): Chris Plüschke, Uno Eriksson och Jan-Olof Jarsjohn. 

Förhindrade: Suppleanterna Gunnar Lundqvist, Martin Lindblad, Renée Darley och Olle 

Lundgren, samt adjungerade Mattias Nygren och Erika Haraldsson. 

Öppnande 

§ 41. Ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Christina (Ina) 

Elgstam, som övertar kansliuppdraget när Eva slutar 31 mars, presenterade sig och hälsades 

särskilt välkommen. 

Dagordning 

§ 42. Den utdelade dagordningen godkändes med tillägg av punkt 48a) Event på 

hembygdsgården och 48b) Wärdshuset. 

Justerare 

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

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomirapport 

§45.  a) Budgetutfall oktober 

 Kent föredrog oktober månads budgetutfall som godkändes och lades till 

 handlingarna.                                                                          

 b) Utfall verksamhetsplan oktober 

 Kent föredrog oktober månads utfall avseende verksamhetsplanen och 

 bygdemedlen. Föredragningen godkändes och rapporterna lades till 

 handlingarna.  

 c) Budgetförslag 2015 

 Kent föredrog arbetsutskottets senaste förslag (4) till budget för verksamhetsår 

 2015, där resultatet visar -316 kr. Styrelsen diskuterade användningen av 

 vindpengen och behovet av en långsiktig planering. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslaget till budget för 2015, samt 



 att i januari bjuda in två representanter per by till workshop kring långsiktig 

 planering av användning av vindpeng.                         

  

Valberedningen och styrelsen diskuterade läget inför kommande årsmöte. 

  

Beslutspunkter 

§ 46.  a) Grannsamverkan 

 Förslag på kontaktombud presenterades och  

Styrelsen beslutade 

 att till kontaktombud inom Grannsamverkan utse: 

 Lena Schedin för Böle/Röjan, 

 Carl-Johan Nordgren (tills vidare)för Rätan norra, 

 Christian Plüschke för Rätan södra, 

 Iréne Persson och Mona-Lisa Kvist för Vitvattnet/Högarbyarna, 

 Roger Näslund för Lillsved/Nästeln, och 

 Martin Bodin för Handsjöbyn,  

 att Christina sammanställer kontaktombudens personuppgifter och skickar till 

 huvudkontaktombudet, samt 

 att Chris kontaktar polisen ang informationsmöte på Norsgården.  

  

 b) Kansli- och provtagningslokal 

 Christina informerade om föreningen Norsgårdens lokaler för 

 provtagning och kanslifunktion. Provtagningen invigdes 4 november. 

 Avtalsförslag för hyra av lokaler av föreningen Norsgården presenterades. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna avtalsförslag för hyra av lokaler av föreningen Norsgården (se 

 bilaga). 

  

 c) Fyrhjuling 

 Au föreslog att förra styrelsemötets beslut ang ansökan om bygdemedel för 

 inköp av fyrhjuling (§ 36e) upphävs p g a den långa väntetiden – fyrhjulingen 

 behövs under vintersäsongen - samt att använda medel från investeringskontot 

 för inköp av fyrhjuling. 

Styrelsen beslutade 

 att upphäva tidigare beslut ang ansökan om bygdemedel för inköp av fyrhjuling, 

 samt 

 att använda 50 000 kr från investeringskontot för inköp av fyrhjuling. 

 

 d) Strandpromenaden 

 Au har utifrån framtagna fakta arbetat vidare med frågan angående 

 strandpromenaden och föreslog att ”promenadstig” märks ut där 

 röjningstillstånd givits, och att övrig sträckning används enligt allemansrätten. 

Styrelsen beslutade 

 att strandpromenaden ska märkas ”promenadstig” den sträcka för vilken 

 röjningstillstånd givits, 



 att övrig sträckning används enligt allemansrätten eller hänvisas till befintlig 

 väg,  

 att strandpromenaden del två och tre färdigställs 2015, samt 

 att informera allmänheten om besluten via infoblad, hemsida och på årsmöte. 

 

 e) Hälsorum 

 Pär föreslog styrelsen att undersöka möjligheten att påverka landstinget till 

 anläggning av ”hälsorum”, där glesbygdsbor ges möjlighet att på egen hand 

 genomföra hälsokontroller.  

Styrelsen beslutade 

 att behandla frågan om utökning av provtagningsverksamheten på workshop i 

 januari. 

  

 f) Infoblad och introduktionsblad 

 Det utsända förslaget på Infoblad godkändes, med tillägg att Rätan Event AB 

 också är anslutet till bokningssystemet Citybreak.  

 Styrelsen diskuterade utformningen av introduktionsblad, med information till 

 nyinflyttade, om föreningslivet i Rätansbygden.  

Styrelsen beslutade 

 att introduktionsblad ska innehålla information om de föreningar som anordnar 

 aktiviteter, samt 

 att hänvisa till bygdekontoret för mer information om specifika 

 bostadsområden.  

 

Informationsfrågor 

§ 47.  a) Information från byarna 

 Nästeln/Lillsved: Lyckad fisketävling i augusti. 

 Klaxåsen: Lugnt läge. 

 Vitvattnet/Sörtjärn: Väntar på isfiskepremiär. 

 Handsjön: Sju inflyttade under hösten. ”Inför advent” i bystugan 22 november. 

 Isfiskepremiär på juldagen. 

 Rätan: Sparkfest 27 december. 

 Söderhögen: Den nyinköpta kon har fått en kvigkalv. 

 Böle/Röjan: Framtidskväll ang turismen (5000 bilar/dygn!) 4 november. 

 

 b) Information från sektionerna 

 Skoterklubben: Sprint500 7 mars med After skoter på kvällen. 

 Norsgården: Jultallrik med underhållning 29 november. Garvsyra 1 februari. 

 Provtagning startat. 

 Norra vägsamfälligheten: Vägstandarden i hela Rätan är en tickande bomb! 

 Södra vägsamfälligheten: Ingen representant närvarande. 

 

 c) Möte med Mullbergs Vind 

 Kent rapporterade från möte med Mullbergs Vind; att samarbetet uppskattats, 

 att engångsersättningen redovisats och godkänts, att tolkningen av avtalet 



 godkänts, att information om genererad vindpeng ska kunna presenteras 

 tidigare än enligt avtalsskrivningen, att byvaktmästarens tjänst önskas vid 

 byggande av rastplats på Mullberget, samt att ”Vindkraftens dag” planeras till 

 våren, i samarbete med Tempo Rätan. 

 

 d) Möte med RIF 

 Christina rapporterade från möte med RIF; om bl a samnyttjande av 

 åkgräsklipparen, samarbete kring arbete med slalombacken, arrangemang av 

 Sprint500 vid Gladvallen och om problem med medlems- och

 aktivitetsavgifter och handhavande av nycklar till idrottshallen.  

 

 e) Möte med DV 

 Kent rapporterade från möte med DV:s VD Maria Cederberg. Utifrån mötet

 beslutade au att byalaget kvarstår som medlem i Destination Vemdalen, då ett 

 flertal förmåner lyftes fram och ytterligare några tillkommer, bl a 

 informationsspridning om Rätans skyttel till och från Snötåget. 

  

 f) Slutrapport ”Fler besökare till Rätan” 

 Projektet ”Fler besökare till Rätan” är avslutat och slutredovisning till Leader 

 och Länsstyrelsen ska göras före årsskiftet. 

 

Övriga frågor 

§48.  a) Event på hembygdsgården 

 Diskuterades förslag på bygemensamt sommarevent på Rätans hembygdsgård.   

Styrelsen beslutade 

 att utse Veronica Pettersson, Emelie Haraldsson, Kent Rosenqvist, Ina 

 Elgstam och Gunnar Lundqvist till planeringsgrupp för sommarevent på 

 hembygdsgården. 

 

 b) Rätans Wärdshus 

 Lennart Larsson informerade om Rätans Wärdshus´ närmaste framtid som, 

 förutom värdshus, utspisningslokal för flyktingar, samt att information ska 

 delges allmänheten innan den utökade verksamheten startar. 

  

 c) Nästa datum för provtagning 

 är 26 november och tillkännages via anslag på Norsgården; vid provtagningens 

 entré, samt på hemsidan. 

Nästa möte 

§ 49. Torsdag 15 januari kl 18:30, på Norsgården i Rätan, då bl a verksamhetsberättelsen ska 

skrivas under.  

Avslutning  

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

 

Christina Torung /sekreterare/ Kent Rosenqvist /ordförande/ 



 

Lennart Larsson /justerare/  Pär Frohm /justerare/ 


