
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 27 augusti 2017, kl 18:00–20:50  

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

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

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

Jan-Ola Ericsson och Samuel Evaldsson, samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Suppleanterna Zebastian Löfhaugen, Veronica Pettersson, Elisabeth Gunnarsson, 

Leena Grubb och Christina (Tina)Andersson.  

 

Öppnande 

§ 32. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 33. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§ 34. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Anders Häreby. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 36. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-08-27. Den 

ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter  

§ 37.  a) Fördelning av ”trivselpeng” 

 Under årets andra ansökningsperiod (juli månad)för utdelning av den årliga

 trivselpengen inkom fyra ansökningar; från Handsjöns Skidklubb på 22 000 kr 

 till anordnande av medlemsfest, från Nästelns- och Lillsveds Hembygdsförening 

 på 10 000 kr till invignings-/medlemsfest, från Bryngelhögens Byamän på 5 000 

 kr till fest för f d och nuvarande bybor, samt från Söderhögen/Nederhögens 

 Byalag på 5 000 kr till Jaktpub.  Trivselpengen är avsedd ”till att skapa trivsel 

 och samhörighet inom bygden”. Arbetsutskottet (au) ansåg att endast 

 Söderhögen/Nederhögens Byalags ansökan uppfyllde det kriteriet, men att 

 ansökningsinformationen kan ha varit otydlig. Au föreslog att utbetala 5 000 kr 

 till vardera ansökande förening samt att tydligt informera om gällande kriterier 

 inför kommande ansökningsperiod. Ledamöter föreslog även avslag på samtliga 

 samt avslag på några ansökningar. 

Styrelsen beslutade 



 att till ovan nämnda föreningar utbetala vardera 5 000 kr i trivselpeng mot 

 uppvisande av betald faktura, samt 

 att inför kommande ansökningsperiod tydligt informera om kriterierna för 

 utdelning av trivselpeng. 

 

  b) Samordningsmöte, bygdemedelsansökan  

 11 juni beslutade styrelsen att i mitten av september sammankalla bygdens 

 föreningar till samordningsmöte angående ansökning av 2017 års bygdemedel 

 (se § 26a). 

Styrelsen beslutade 

 att sammankalla bygdens föreningar till samordningsmöte på Norsgården den 

 19 september kl 18:30, angående ansökning av 2017 års bygdemedel,  

 att två representanter/förening kallas,  

 att i inbjudan påpeka vikten av föreningars verksamhetsplan, samt 

 att Conny Elf, kommunens förenings- och kulturansvarige, inbjuds. 

   

 c) Förslag från bybo; grillplats på pir 

 Kent Rosenqvist har inlämnat förslag till byalaget angående anläggning av 

 grillplats med vindskydd på pir längs strandpromenaden i Rätan.  

Styrelsen beslutade 

 att Rätansbygdens byalag inte ska anlägga någon grillplats på någon pir, men 

 att medlem i byalaget - eller privatperson, enligt Avtal om  bygdepeng för 

 berörd bygd - kan ansöka om vindpeng för anläggande av grillplats. 

   

Informationspunkter 

§ 38.  a) Information från byarna 

 Neder- och Söderhögen: Älgpub 7 september. 

 Handsjön: Hantverkscafé i september och Höstgäddan 30 september. 

 Böle: Ny väg och trottoar genom byn! Potatisupptagning (andelspotatisland) 17 

 september. 

 Kyrkan: 30-årsjubilerande Älgotta 3 september. 

 Rätan: Rätan har fått tävlande maratonlöpare från Irak! Norsgården har 

 fikalördag 2 sept., loppis 9 sept., pub 30 sept. och sopplördag 7 oktober. 

  

 b) Odlingsprojektet/studiecirkeln  

 Christina rapporterade kort från odlingscirkeln som har tre träffar kvar. Tyvärr 

 har några deltagare haft mycket låg närvaro och därigenom, till ingen nytta, 

 hindrat andra intresserade att delta. Efter avslutad cirkel kommer utvärdering 

 att göras inför eventuell uppföljning. 

 

 c) Dialog- och samrådsmöte (20/6) 

 Christina och KG rapporterade från Dialog- och Samrådsmötet på Norsgården 

 20 juni. Fem ansvarsområden inom vardera bygden/lokalt och kommunen 

 fastställdes enligt följande:  



 Lokalt: Öka befolkningen (få ungdomar att stanna), Ordna fler öppna 

 matställen/fikastopp, Anlägga utsiktsplats vid Rv315, Anlägga fiber och Bygga 

 boende. 

 Kommunen: Boende för äldre(Gärdet), Kollektivtrafik Rätan-Fjällvärlden, 

 Anlägga fiber, Jobba för att färdigställa strandpromenad (markfrågor) och Ta 

 reda på status hos TRV korsningen E45/Rv315. 

 Tanken är att arbetsgrupper som driver respektive område ska bildas och 

 avstämning göras en gång/år. Ketty Engrund är kommunens kontaktperson. 

 Jonas Dahlström från IP-only (som övertagit fiberanläggandet efter Servanet) 

 var inbjuden till kvällens möte men kunde ej delta. 

 

 d) Rådslag 2017 (12 juni) 

 Christina och Olle rapporterade kort från Bergs Föreningsråds årsmöte 12 juni, i 

 Kommunhuset, Svenstavik. Bl a beslutades att Föreningsrådets verksamhet ska 

 utvärderas vid årsmöte 2018. 

 

 e) Projekt ”Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans 

 station” 

 Leaders LAG-grupp beslutade 7 juni (se § 26c)att begära komplettering till 

 byalagets projektansökan. Komplettering är inlämnad och beslut angående den 

 ska tas av Leaders LAG-grupp 22 september. 

 

 f) Arbetsgrupp ”utsiktsplats” 

 På Dialogmötet 20 juni (se § 38c) bildades arbetsgrupp ”Utsiktsplats 315”, 

 bestående av  Ketty Engrund, Kent Rosenqvist, Carl-Johan Nordgren, Bengt 

 Bergfeldt, samt KG som representant för byalaget. Au träffade gruppen 16 

 augusti för att bl a behandla frågan om avtalspart med markägaren, Kyrkan. 

 Byalaget vill inte vara avtalspart så länge avtalet är otydligt. Frågan ska 

 behandlas vidare 11 september. Olle har trätt in i gruppen i stället för KG som 

 avsagt sig uppdraget. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 39. Au föreslog att anordna informations-/diskussionsmöte angående energifrågor, med 

Jimmy Anjevall från Region Jämtland/Härjedalen som föreläsare.  

Styrelsen beslutade 

 att inbjuda allmänheten till informations- och diskussionsmöte angående 

 energifrågor, på Norsgården 17 oktober,   

 att inbjuda Jimmy Anjevall som föreläsare,  

 att inbjuda Andreas Hägglund, energiingenjör på kommunen, samt eventuellt 

 även inbjuda representanter för energibolag. 

 

Övriga frågor 

§ 40.  a) Röjan 100 år 

 Renee frågade om Röjans 100-årsfirande år 2019. Idén har väckts av 

 Föreningen Bölegården, men inget har planerats än. 



 b) Info-bladet  

 Nästa Info-blad delas ut i slutet av september och gäller fr o m oktober t o m 

 december. Kontakta Christina för att nå ut med information via Info-bladet. 

 

 c) Brev från bybo 

  Brev från Kent Rosenqvist, med fråga om byalagets syfte, åsikt om byalagets 

 uppdrag i turistfrågor samt fråga om förvaltning av och syfte med 

 Rätansbygdens Utvecklingsfond (RUF), upplästes. Styrelsen konstaterade att 

 svar på frågorna finns i styrdokument fastställda av årsstämmor; 

 Rätansbygdens byalags stadgar, ”Avtal om bygdepeng för berörd bygd”, ”Policy 

 för bygdens användning av medel från vindkraftsutbyggnaden”, samt i

 ”Överenskommelse inom Rätansbygdens byalag om fördelningen av årlig 

 vindersättning”.  

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att besvara Kent Rosenqvists brev. 

 

Nästa möte 

§ 41. Nästa möte är söndag 15 oktober kl 18:30 i Bölegården, Rätansböle. 

 

Avslutning  

§ 42. Ordförande tackade för visat intresse, bra diskussioner och gott fika, samt förklarade 

mötet avslutat. 

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Karin Östberg /justerare/  Anders Häreby/justerare/ 


