
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 15 oktober 2017, kl 18:30–20:50  

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

Eriksson, Karin Östberg och Christina Torung, suppleanterna Jan-Ola Ericsson, Zebastian 

Löfhaugen, Veronica Pettersson och Christina (Tina)Andersson, samt adjungerad kassör Britt-

Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Renee Darley och Anders Häreby, samt suppleanterna Elisabeth 

Gunnarsson, Leena Grubb och Samuel Evaldsson. 

 

Öppnande 

§ 43. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 44. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§ 45. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Reidar Eriksson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 47. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-10-13. Den 

ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter  

§ 48.  a) Projekt ”Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans 

 station” 

 Leaders LAG-grupp beslutade 22 september att prioritera byalagets 

 projektansökan. Projektets slutliga handläggning görs av Jordbruksverket som 

 fattar beslut om ca sex månader. 

Styrelsen beslutade 

 att arbeta vidare med projektet, samt 

 att alla i styrelsen, i positiv anda, verkar för spridning av projektets mål och 

 syfte. 

 

  b) Arbetsgrupp ”utsiktsplats” 

 (Se § 38f) 11 september beslutades på möte med Kyrkans fastighetsförvaltning 

 att Rätans Hembygdsförening ska utgöra avtalspart med Kyrkan/markägaren. 



 Markägaren är den part som ska presentera upplåtelseavtal och därefter hos 

 Trafikverket söka tillstånd för in- och utfart. Inledande kostnadsberäkning 

 finns. Till finansiering kan, efter beviljad ansökan, resterande del av den till 

 Rätan tilldelade vindpeng 2017 användas. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet mandat att bevilja medel till anläggande av utsiktsplats 

 på Galberget, samt 

 att formulera beslut om beviljade medel så att det ej blir prejudicerande.  

   

Informationspunkter 

§ 49.  a) Information från byarna 

 Neder- och Söderhögen: Renee har fått en kvigkalv och en björn har gått 

 genom byn… 

 Nästeln: Hembygdsgården renoveras fortfarande, med målet att kunna uthyras 

 samt användas som café och restaurang. 

 Handsjön: Höstmarknad 28 oktober. 

 Böle/Röjan: Väginvigning 1 november, kolbulleservering på Fars dag och 

 Julmarknad första advent. 

 Rätan: Norsgården har pajlördag 11 november och pubkväll 18 november. 

 Tempos caféhörna med kommuninformation fungerar bra.  

 

 b) Samordningsmötet 19 september  

 (Se § 37b) Olle och KG rapporterade kort från samordningsmötet, angående 

 ansökning av 2017 års bygdemedel, som byalaget kallat till. Mötet var enigt i 

 de för fördelningen av bygdemedel vägledande beslut som togs. Samtliga av 

 årets ansökningar rymdes inom ramen för årets bygdemedel. 

 

 c) Svar på brev från Kent Rosenqvist 

 Svar på brev från Kent Rosenqvist upplästes. Svaret kommer att som 

 informationsunderlag skickas till samtliga i styrelsen. 

 

 d) Inför ”energimötet” 17/10 

 Region Jämtland/Härjedalen, som anordnar en serie energiträffar inom länet, 

 inbjuder till denna träff i samverkan med byalaget. Huvudpunkterna för mötet 

 är ”Elfordon – är det något för oss?” och ”Självförsörjande på el – kan man bli 

 det? Enskilt eller gemensamt?” (se § 39). 

 

 e) Utformning av blankett för ansökan om vindpengar 

 Det utsända förslaget behandlades, fastställdes och kommer att läggas ut 

 på hemsidan.  

Styrelsen beslutade 

 att ge Tina i uppdrag att i PDF utforma ansökan så att anteckningsutrymme ges, 

 samt 

 att testa blanketten vid ansökan om medel till anläggande av utsiktsplatsen. 

 



 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 50. Kommande års satsning på företagsmedlemmarna diskuterades och mötet fastslog att 

utgångspunkten måste vara medlemmarnas egna önskemål. 

Styrelsen beslutade 

 att skicka ut förfrågan till företagsmedlemmarna angående vilken fråga/vilket 

 ämne som skulle locka dem till en träff, samt 

 att även vända sig med den frågan till företag som inte för närvarande är 

 medlemmar i byalaget. 

 

Övriga frågor 

§ 51.  a) Thorén-träffen och städdagen i Kojbyn  

 Informerades kort om den av Håkan Thorén arrangerade träffen i Kojbyn, samt 

 om städdagen där, vilka båda ger förhoppning om gott samarbete i frågor 

 angående bygdens utveckling. 

 

 b) Solcellsanläggningen på Bölegården 

 KG informerade om Bölegårdens solcellsanläggning; kostnad, storlek, placering  

 och drift.  

 

Nästa möte 

§ 52. Nästa möte är söndag 17 december kl 18:00 i Bystugan, Handsjöbyn. 

 

Avslutning  

§ 53. Ordförande tackade för visat intresse, intressant information och gott fika, samt 

förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Karin Östberg /justerare/  Reidar Eriksson/justerare/ 


