
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Tisdag 11 april 2017, kl 18:00–19:55  

Plats: Mullbergs Vinds kontor 

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

Eriksson, Renee Darley, Karin Östberg, Anders Häreby och Christina Torung, suppleanterna 

Leena Grubb, Elisabeth Gunnarsson och Zebastian Löfhaugen, samt adjungerad kassör Britt-

Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Christina (Tina)Andersson, Veronica Pettersson, Samuel Evaldsson 

och Jan-Ola Ericsson.  

 

Öppnande 

§ 10. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 11. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 15d) Sponsring av flaggor, 

15e) Byvaktmästarens frågor, samt 17a) Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen. 

Justerare 

§ 12. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Renee Darley och Reidar Eriksson. 

Föregående mötesprotokoll 

§ 13. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll (konstituerande) föredrogs. Protokollet 

godkändes och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 14. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-04-11. Den 

ekonomiska rapporten lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter  

§ 15.  a) Fördelning av vindpeng 2016 

 Arbetsutskottets förslag (se bilaga) på beslut angående fördelning av vindpeng 

 2016 behandlades. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna förslaget, samt att ge arbetsutskottet mandat att fullfölja 

 besluten när begärda kompletteringar är inlämnade. 

 

  b) Befattningsbeskrivning och ansvarsfördelning 

Styrelsen beslutade 

 att befattningsbeskrivning/arbetsordning för Rätansbygdens byalags styrelse 

 (se bilaga) kvarstår från föregående år, 



 att Karin ansvarar för utdelning av kommunens informationsmaterial till 

 nyinflyttade, 

 att KG ansvarar för byvaktmästeriet, 

 att Anders ansvarar för näridrottsplatsen,  

 att Leena ansvarar för värmestugan vid slalombacken, samt 

 att Leena ges mandat att hyra ut värmestugan. 

  

 c) Förslag från Hans Bäckström 

 Hans Bäckström, Handsjön, har inlämnat förslag på ändring av 

 vindpengsfördelningens ansökningsprocess. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att behandla Hans Bäckströms förslag, i 

 samband med översynen av ”Överenskommelse inom Rätansbygdens byalag 

 om fördelningen av årlig vindersättning”, efter 2017 års utdelning av 

 vindpeng. 

 

  d) Sponsring av flaggor 

 Jan Löfhaugen har inkommit med begäran om sponsring av ”vägflaggor” till 

 Rätansbyn, på 1755 kr (50 st flaggor à 35 kr). 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja sponsring på 1755 kr till inköp av ”vägflaggor” till Rätansbyn,  

 att med medel från trivselpengen sponsra även övriga byars ”vägflaggor”,  

 att sponsring kan beviljas med maximalt 1 000 kr/by,  

 att ansökan ska innehålla uppgift på ansvarig för uppsättning av 

 ”vägflaggorna”, samt 

 att ansökan om medel från trivselpengen kan inlämnas två gånger per år; 

 senast 31/3 respektive 31/7. 

  

 e) Byvaktmästarens frågor   

 Behandlades arbetsutskottets förslag på höjning av byvaktmästarens lön, 

 sänkning av skogsägares avgift för anlitande av byvaktmästarens tjänster, samt 

 inköp av gräsklippare och byggnadsställning för effektivisering av 

 byvaktmästarens verksamhet. 

Styrelsen beslutade 

 att arbetsutskottet får i uppdrag att löneförhandla med byvaktmästaren, 

 att skogsägare som anlitar byvaktmästarens tjänster ska debiteras med 220 

 kr/h + moms (sänkning från 240 kr/h + moms),  

 att Anders veckan efter påskhelgen lämnar besked om Rätans IF:s intresse av 

 försäljning av dess motorgräsklippare, samt 

 att arbetsutskottet får i uppdrag att inköpa byggnadsställning till 

 byvaktmästarens verksamhet. 

 

Informationspunkter 

§ 16.  a) Information från byarna 

 Neder- och Söderhögen: Lamningen har börjat. Fasta telenätet är nedlagt. 



 Handsjön: Se Infobladet! Gäddraget vecka 28.  

 Böle: Konst- och hantverksutställning på Bölegården i påskhelgen. Kopparnätet 

 skrotas. Vägbygget börjar igen vecka 17. 

 Rätan: Migrationsverket stänger 21/4 men öppnar troligtvis igen. Wärdshuset 

 ska öppna igen. Marknad på hembygdsgården 5/7. 

 Röjan: Väglyseföreningens årsmöte 14/4. 

 

 b) Projekt ”Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans 

 station” 

 Ansökan om pengar för konsultinsats, för utarbetande av skiss på 

 transportlösningar, är inlämnad till Leaderkontoret. Beslut 

 kommer att tas i början av juni. 

 

 c) Provtagningslokalen; nytt hyresavtal  

 Nytt hyresavtal med Föreningen Norsgården är nu klart och undertecknat (se 

 bilaga). 

 

Övriga frågor 

§17.  a) Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

 Styrelsen reflekterade kring visioner för byalagets verksamhet och rollen i 

 styrelsen. 

Styrelsen beslutade 

 att ”byalagets verksamhet och rollen i styrelsen” ska vara stående punkt på 

 dagordningen. 

  

Nästa möte 

§ 18. Nästa möte är söndag 21 maj kl 18:00 på Hembygdsgården i Nästeln. Britt-Louise och 

Leena anmälde förhinder. 

 

Avslutning  

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

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Renee Darley /justerare/  Reidar Eriksson /justerare/ 


