
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndag 5 mars 2017, kl 18:00–20:00  

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

Eriksson, Renee Darley och Christina Torung, suppleanten Christina (Tina)Andersson, samt 

adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Anders Häreby och Karin Östberg, suppleanterna Veronica 

Pettersson, Leena Grubb, Elisabeth Gunnarsson, Samuel Evaldsson och Zebastian Löfhaugen.  

 

Öppnande 

§ 71. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 72. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§ 73. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina Andersson och Carl 

Gustav Lindblad. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna, efter beslut om behandling av ”mikrolån” på punkt 76e. 

Ekonomisk rapport 

§ 75. Britt-Louise rapporterade, efter genomförd revision, balans och resultat för 

verksamhetsår 2016, samt rapporterade kort för det nya verksamhetsåret t o m 2017-03-05. 

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter  

§ 76.  a) Digerbergets grupptillhörighet 

 Enligt § 66a beslutades att Digerbergets grupptillhörighet  skulle behandlas på 

 årsstämma 2017, eftersom enighet i frågan inte uppnåddes.  

 Ordförande föreslog styrelsen att ändra beslutet och föreslå årsstämma 2017 

 att Digerberget, som ”övrig by” enligt överenskommelsen om fördelningen av 

 årlig vindersättning, ska tillhöra Nästeln-Lillsved. 

Styrelsen beslutade 

 att föreslå årsstämman besluta att Digerberget ska tillhöra Nästeln-Lillsved 

 inom gruppen Övriga byar. 

   

 

  b) Provtagningslokalen; nytt hyresavtal 



 Förslag på hyresavtal med Föreningen Norsgården har överlämnats, behandlats 

 och återremitterats. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta  förhandla med Föreningen 

 Norsgården angående hyresavtal för provtagningslokalen. 

 

 c) Odlingsprojektet; studiecirkel  

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

 Inbjudan till studiecirkel ”Odling i Rätansbygden” ska skickas ut. Cirkelns 

 kostnad är ca 13 000 kr och ska finansieras via deltagaravgift och bidrag från 

 byalagets s k trivselpeng.  

Styrelsen beslutade 

 att deltagaravgiften ska maximeras till 300 kr/deltagare, exkl eventuella 

 resekostnader,  

 att inbjuda allmänheten till introduktionsföreläsning 27 mars för 

 inträdesavgift à 100 kr inkl fika, samt 

 att skicka inbjudan med kallelsen till årsstämman. 

  

   

  d) Årsstämman; budget och verksamhetsplan  

 Au:s utsända förslag till budget och verksamhetsplan för år 2017 behandlades. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslagen till budget och verksamhetsplan, samt 

 att presentera förslagen på årsstämman. 

 

 Det utsända förslaget till verksamhetsberättelse godkändes och skrevs under av 

 närvarande ordinarie ledamöter. 

 

 e) Mikrolån 

 Olles utsända förslag på mikrolån behandlades och godkändes. Enligt förslaget 

 ska räntefria, kortfristiga lån på maximalt 15 000 kr kunna beviljas om syftet 

 överensstämmer med kraven för fördelning av vindpeng. Mikrolånet ska enligt 

 förslaget beviljas av styrelsen och belasta Rätansbygdens utvecklingsfond 

 (RUF). 

Styrelsen beslutade 

 att föreslå årsstämman besluta enligt Olles förslag, samt 

 att, om årsstämman beslutar enligt förslaget, bevilja Renees ansökan om 

 mikrolån på 10 000 kr, för inköp av portabel mjölkmaskin, med beräknad 

 återbetalning senast 1 augusti 2017. 

 

Informationspunkter 

§ 77.  a) Information från byarna 

 Nästeln-Lillsved: Hembygdsgården ska renoveras. 



 Handsjön: Våffelcafé i Bystugan 25/3 kl 12-16. Loppis med kolbulle i Bystugan 

 1/4 kl 11-15. Barnpimpeln 14/4 ska annonseras. Forsens Dag vid Handsjöforsen 

 6/6, i arrangemang av Rätans Hembygdsförening. 

 Böle: Bölesnappet med efterföljande After Fish 11/3. Utställning med hantverk 

 i Bölegården i påskhelgen. 

 Rätan: Fikalördag på Norsgården 18/3. Rätans IF:s årsmöte 20/3. 

 Föreningen Norsgårdens och Rätans Snöskoterklubbs årsmöten 22/3. Rätans 

 Gatubelysningsförenings årsmöte 23/3. Rätans norra och södra 

 vägsamfälligheters årsmöten 28/3. Samtliga årsmöten på Norsgården. 

 Asylsökande ska flyttas från Rätansgården och Zentralen till lägenheter. 

 

 b) Olle informerade om aktuellt läge i projektet ”Innovativa transportlösningar 

 med utgångspunkt från Röjans station”. Om projektansökan beviljas ska i första 

 skedet analys av behov och möjligheter utföras. Bengt Olofsson, f d delägare i 

 KR-trafik, är tillfrågad och ska delta som rådgivare/sakkunnig under processen. 

 

 c) Förfrågan om vindbruksprojekt 

 Mullbergs Vinds VD Melcher Falkenberg har tipsat om bidrag från 

 Energimyndigheten (EM). Arbetsutskottet har, efter Olles undersökning om 

 bidragets eventuella nytta för byalaget, beslutat att byalaget inte för 

 närvarande ska engagera sig i något vindbruksprojekt p g a EM:s krav på 50% 

 egen ekonomisk insats. 

 

 d) Fördelning av vindpeng 

 Arbetsutskottet ska träffas tisdag 11 april för behandling av inkomna 

 vindpengsansökningar. Christina ska kontakta Digerbergets byalag angående 

 aktuell ansökningsperiod. 

 

   

 

Övriga frågor 

§78.  a) Brev från Hans Bäckström 

 Upplästes brev från Hans Bäckström, Handsjön, angående förslag på förbättring 

 av vindpengsfördelningens ansökningsprocess. Förslagen kommer att 

 behandlas av nytillträdd styrelse efter årsstämman. Översyn av 

 överenskommelsen om fördelning av vindpeng ska ske efter 2017 års 

 fördelning. 

 

 

 b) Information från Trafikverket 

 Byalaget har mottagit information från Trafikverket angående fastställd vägplan 

 för ombyggnad av väg 315 och anläggning av gång- och cykelväg i Rätan. 

 Eventuell överklagan ska vara Trafikverket tillhanda senast 21 mars 2017 

  

  



Nästa möte 

§ 79. Nästa möte är årsstämman söndag 19 mars kl 18:00 på Norsgården i Rätan. 

 

Avslutning  

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

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Carl Gustav Lindblad /justerare/ Christina Andersson /justerare/ 


