
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndag 12 februari 2017, kl 18:00–20:20  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Carl Gustav (KG)Lindblad, Reidar 

Eriksson, Karin Östberg, Renee Darley och Christina Torung, suppleanten Veronica Pettersson,  

samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamoten Anders Häreby, suppleanterna Christina Andersson, Leena Grubb, 

Elisabeth Gunnarsson, Samuel Evaldsson och Zebastian Löfhaugen.  

 

Öppnande 

§ 61. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 62. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor: a) Brev från 

Jämtröding, b) Lokal förankring av vindbruksprojekt, och c) Mikrolån. 

Justerare 

§ 63. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Renee Darley. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 64. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs. Protokollet godkändes och 

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 65. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för tiden t o m 2016-12-31, samt 

rapporterade kort för tiden t o m 2017-02-12. Den ekonomiska rapporten godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter  

§ 66.  a) Digerbergets grupptillhörighet 

 Digerbergets grupptillhörighet diskuterades utifrån två förslag; Handsjön eller 

 Nästeln-Lillsved. Enighet i styrelsen kunde inte uppnås. 

Styrelsen beslutade   

 att lyfta frågan angående Digerbergets grupptillhörighet till årsstämman  2017. 

 

  b) Provtagningslokalen; nytt hyresavtal 

 Hyresavtal med Föreningen Norsgården, angående provtagningslokalen, måste 

 upprättas. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att förhandla med Föreningen Norsgården 

 angående hyresavtal för provtagningslokalen. 



 

 c) Projekt ”Innovativa transportlösningar…” 

 Olle informerade om aktuellt läge i projektet ”Innovativa transportlösningar 

 med utgångspunkt från Röjans station”. Leader Sjö, Skog & Fjäll har gett 

 klartecken för inlämnande av fullständig ansökan senast i början av april. 

   

  d) Årsstämma 19 mars 

 Avstämningar inför årsstämman gjordes. Det utsända utkastet till 

 verksamhetsberättelse diskuterades. 

Styrelsen beslutade 

 att snarast meddela Christina synpunkter på 

 verksamhetsberättelsen, 

 att Olle skriver slutord till verksamhetsberättelsen, 

 att Christina informerar valberedningen, samt 

 att Christina kontaktar Gunnar Lundqvist angående 

 mötesordförandeuppdraget. 

 

 e) Projekt ”Lokal produktion av livsmedel” 

  KG informerade om aktuellt läge för projektet ”Lokal produktion av livsmedel”. 

 En arbetsgrupp med uppdrag att upprätta årsplan för studiecirkel i 

 Studieförbundet Vuxenskolans regi har utsetts. Finansiering av studiecirkeln 

 diskuterades utifrån förslag deltagaravgift i kombination med bidrag från 

 byalaget. 

Styrelsen beslutade 

 att för verksamhetsår 2017 budgetera för studiecirkel ”Lokal produktion av 

 livsmedel”. 

 

 f) Avtal med RIF angående maskinpark 

 Avtal med Rätans Idrottsförening (RIF) angående byvaktmästarens nyttjande av 

 RIF:s maskinpark bör upprättas.  

Styrelsen beslutade 

 att ge Olle i uppdrag att kontakta RIF:s ordförande Anders Häreby angående 

 upprättande av avtal för byvaktmästarens nyttjande av RIF:s maskinpark. 

 

 g) Avtal med BHH angående näridrottsplatsens skötsel 

 Bergs Hyreshus´ avtalsförslag angående näridrottsplatsens skötsel 

 diskuterades. Ett justerat avtalsförslag inväntas. 

Styrelsen beslutade 

 att acceptera det justerade avtalet om det motsvarar styrelsens förväntningar. 

 

Informationspunkter 

§ 67.  a) Information från byarna 

 Handsjön: Fikakväll i Bystugan 14/2. 

 Böle: Bölesnappet med efterföljande After Fish 11/3. 

 Rätan: Semmelcafé på Norsgården 28/2. 



 Asylgruppen har Internationell Fikadag på Norsgården 25/3. De har varit till 

 Storhogna och åkt skidor, samt haft Våffelmingel på baptistkapellet. 

  

 b) Redovisning av vindpeng 2015 

 Den utsända redovisningen genomgicks och ska snarast skickas till VD för 

 Mullbergs Vind AB; Melcher Falkenberg. 

 

 c) Dialogmötet 

 I väntan på minnesanteckningar från kommunen avlämnades kort rapport från 

 kommunens dialogmöte 25/1. Frågor som fick hög prioritet på dialogmötet var

 transportlösningar, seniorboende och strandpromenaden. 

 

 d) Vindpeng 2016 

 Mullbergs Vind har överfört 500 000 kr – 2016 års vindpeng – till byalaget.  

 Dessa 500 000 kr fördelas på potter enligt följande: 

  150 000 kr till Handsjön respektive Rätan 

 50 000 kr till Nästeln-Lillsved 

 25 000 kr till trivselpott 

 75 000 kr till Rätans Utvecklingsfond  

 50 000 kr till administration 

 Christina ska informera medlemmarna  angående tillgängliga medel samt 

 ansökningsförfarande enligt gällande fördelningsprinciper.  

 

Övriga frågor 

§68.  a) Brev från Jämtröding 

 Upplästes brev från Jämtröding HB. 

 

 b) Lokal förankring av vindbruksprojekt 

 Mullbergs Vinds VD Melcher Falkenberg har tipsat om bidrag från 

 Energimyndigheten (EM). Olle ska kontakta Melcher för undersökning av 

 bidragets eventuella nytta för byalaget.  

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet mandat att agera vidare i frågan. 

 

 c) Mikrolån 

 Renee framlade en förfrågan angående mikrolån på 10 000 kr för inköp av 

 mjölkmaskin. Idén ansågs intressant och mikrolån från Rätans utvecklingsfond 

 (RUF) diskuterades.  

Styrelsen beslutade 

 att på årsstämma 2017 behandla förslag på möjligheten att söka mikrolån från 

 RUF, 

 att föreslå årsstämman ge styrelsen mandat att bevilja mikrolån, samt 

 att ge Olle i uppdrag att formulera förslaget till årsstämman. 

  

  



Nästa möte 

§ 69. Söndag 5 mars kl 18:00 i Bölegården, Rätansböle. 

 

Avslutning  

§ 70. Ordförande tackade för visat intresse och gott fika, samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Karin Östberg /justerare/  Renee Darley /justerare/ 


