
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 17 december 2017, kl 18:00–19:50  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

Eriksson, Karin Östberg, Anders Häreby och Christina Torung, suppleanterna Veronica 

Pettersson, Samuel Evaldsson och Christina (Tina)Andersson, samt adjungerad kassör Britt-

Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamoten Renee Darley, samt suppleanterna Elisabeth Gunnarsson, Leena 

Grubb, Jan-Ola Ericsson och Zebastian Löfhaugen. 

 

Öppnande 

§ 54. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 55. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§ 56. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Pettersson och Samuel 

Evaldsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 58. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-12-17. Den 

ekonomiska rapporten godkändes.  

 

Beslutspunkter  

§ 59.  a) Arbetsgrupp ”utsiktsplats” 

 Enligt § 48b har arbetsutskottet beviljat Rätans Hembygdsförening 80 000 kr 

 från den till Rätan tilldelade vindpeng 2017. 

Styrelsen beslutade 

 att konfirmera arbetsutskottets beslut att bevilja Rätans Hembygdsförening 

 80 000 kr av resterande del av den till Rätan tilldelade vindpeng 2017. Beslutet 

 att godkänna ansökan trots inlämning efter ansökningsperioden är ej 

 prejudicerande utan den sena ansökan beror på en nödvändig anpassning till 

 tidsplanen för ombyggnaden av väg 315. 

 

  b) Försäljning av snöslungan 



 Snöslungan är utannonserad för 31 000 kr exkl moms (förhandlingsbart), och 

 besiktad, samt placerad i Rätansböle för enklare hantering vid 

 försäljning/hämtning. Annonsering ska även göras via facebook.  

Styrelsen beslutade 

 att ge KG mandat att genomföra försäljning av snöslungan. 

 

 c) Stipendium; företagsutveckling 

 Arbetsutskottet (au) föreslog att byalaget instiftar ett stipendium till 

 utbildning för kompetens- och/eller företagsutveckling. 

Styrelsen beslutade 

 att behandla frågan vidare inför kommande budgetarbete. 

    

   

Informationspunkter 

§ 60.  a) Information från byarna 

 Neder- och Söderhögen: Renee har haft två event, med nyanlända, på 

 Norsgården.  

 Nästeln: P g a hantverkarbrist står renoveringsarbetet av hembygdsgården stilla 

 just nu. 

 Handsjön: Fiskepremiär på Långtjärn natten mot juldagen. 

 Böle/Röjan: Barnfest/julgransplundring för 65:e året. 

 Rätan: Ånge kommun har visat intresse för Mullbergets vindpark och kommer 

 att kontakta byalaget för eventuellt studiebesök. 

 

 b) Projekt ”Innovativa transportlösningar…” 

 Byalagets projektansökan har beviljats av Leaders LAG-grupp. Jordbruksverket 

 ska dock ta det formella beslutet som p g a lång ansökningskö kan dröja upp till 

 sex månader. 

 

 c) Odlingscirkeln; utvärdering 

 Presenterades sammanställning av odlingscirkelns utvärdering som överlag 

 var mycket positiv och påvisade intresse för en fortsättning.  

 

 d) Vindmedelsansökan; utsiktsplats, blankett 

 Reviderad blankett, med anteckningsutrymme, för vindmedelsansökan finns nu 

 på byalagets hemsida. Blanketten användes första gången (i pappersform) vid 

 ansökan om medel till utsiktsplatsen. 

 

 e) Infobladet 

 Nytt infoblad ska delas ut vid årsskiftet och gäller t o m mars månad. Material 

 till bladet ska meddelas till Christina senast 28 december. 

 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 61.  a) Rapport från företagarträff 



 Veronica rapporterade kort från företagarträffen 14 november, då bl a frågor 

 angående transportlösningar och ökat arbetskraftsbehov lyftes. 

 

 b) Kommande års satsning på medlemsföretagen 

 Styrelsen konstaterade vikten av att uppmärksamma varje företag och dess 

 verksamhet genom personlig kontakt, samt att särskilt uppmärksamma 

 byalagets medlemsföretag. 

Styrelsen beslutade ge au i uppdrag 

 att utarbeta ”ramfrågor” till bygdens företag, 

 att kontakta Bergs kommun angående företagar-/kontaktlista, samt 

 att fördela kontaktuppdragen inom styrelsen. 

 

Övriga frågor 

§ 62.  a) Tinas fråga 

 Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening begärde förlängning av projekttiden, 

 för renovering av hembygdsgården, p g a ej självförvållad situation 

 (hantverkarbrist). 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja förlängning av projekttiden för renovering av Nästelns och Lillsveds 

 hembygdsgård. 

 

 b) Olles fråga 

 Som en reflektion inför verksamhetsårets avslut, frågade Olle hur styrelsen ser 

 på sin arbetsinsats i relation till uppdraget. Styrelsen ansåg sig ha behandlat

 viktiga, bygdeövergripande frågor, samt att en klok fördelning av vindmedlen är 

 huvuduppdraget.  

 

Nästa möte 

§ 63. Nästa möte är söndag 21 januari kl 18:00 på Norsgården, Rätansbyn. 

 

Avslutning  

§ 64. Ordförande tackade för visat intresse och gott fika, önskade god jul och gott nytt år, 

samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Veronica Pettersson /justerare/ Samuel Evaldsson/justerare/ 


