
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 18 februari 2018, kl 18:00–20:00  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

Eriksson och Christina Torung, suppleanten Samuel Evaldsson, adjungerad kassör Britt-Louise 

Haraldsson, valberedare Gunnar Lundqvist samt auskultant Sonja Gustafsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Renee Darley, Karin Östberg och Anders Häreby samt 

suppleanterna Elisabeth Gunnarsson, Leena Grubb, Jan-Ola Ericsson, Veronica Pettersson, 

Christina (Tina)Andersson och Zebastian Löfhaugen. 

 

Öppnande 

§ 65. Ordförande hälsade välkommen, särskilt riktat till Gunnar och Sonja, samt förklarade 

mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 66. Den utsända dagordningen godkändes med tilläggen 70b) Medlemsavgift, 70c) 

Grannsamverkan och 71e) Webbinarium. 

Justerare 

§ 67. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes KG Lindblad och Reidar Eriksson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 69. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2017-12-31. 

Rapporten godkändes.  

 

Beslutspunkter  

§ 70.  a) Byvaktmästaren, anställning 

 KG informerade om byvaktmästarens uppdrag åt Håkan Thorén, i Kojbyn.

 Arbetsutskottet (au) beslutade 2018-01-21 att säsongsanställa byvaktmästaren 

 redan från 12 februari p g a heltidsuppdrag i Kojbyn. 

Styrelsen beslutade 

 att konfirmera arbetsutskottets beslut att säsongsanställa Roland Gunnarsson 

 som byvaktmästare fr o m 12 februari t o m 30 november, samt 

 att styrelsen uppdaterar sig angående byvaktmästarens arbetarskydd. 

 

  b) Årsstämman 18 mars 



 Valberedare Gunnar informerades om valsituationen och tog del av 2017 års 

 samtliga styrelseprotokoll.  

 På kommunens direktiv tillades punkten Fastställande av värdegrundspolicy på 

 dagordningen för årsstämman. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna de utsända förslagen till verksamhetsberättelse och 

 verksamhetsplan i sin helhet, för behandling på årsstämman, 

 att efter utförda justeringar godkänna de utsända förslagen till budget och 

 värdegrundspolicy, för behandling på årsstämman,  

 att balans- och resultatrapporten under § 69 behandlas på årsstämman, samt 

 att föreslå årsstämman att fastställa medlemsavgiften till oförändrad; 400 kr. 

   

 c) Grannsamverkan 

 2014-06-10 beslutades att ansluta byalaget till Grannsamverkan. Sju 

 kontaktombud utsågs inom bygden, varav ett ombud även utsågs till 

 huvudkontaktombud; Kent Rosenqvist. Huvudkontaktombudets uppgift är att 

 vara länken mellan Polisen och kontaktombuden. Kent avsade sig uppdraget 

 2017-11-28 men kvarstår till dess nytt huvudkontaktombud utsetts.  

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att i första hand kontakta övriga styrelseledamöter, och i 

 andra hand kontaktombuden, angående uppdraget som huvudkontaktombud. 

    

Informationspunkter 

§ 71.  a) Information från byarna 

 Handsjön: Se förra protokollet. Sonja har utsetts som sammankallande i 

 nöjeskommittén.  

 Böle/Röjan: 3 mars serveras bl a kolbulle på Böleskölen. Konst- och 

 hantverksutställning under påskhelgen. 

 Rätan: Wärdshuset PaStället har öppnat. Pubkväll 17 mars på Norsgården. 

 

 b) Föreningsrådet 

 Christina rapporterade kort från Föreningsrådet 18 januari, då bl a 

 informerades  om kommunens direktiv angående upprättande av 

 värdegrundspolicy, samt att nya bidragsnormer gäller fr o m 2018-01-01. 

 

 c) 2016 års vindpeng 

 Britt-Louise rapporterade kort att redovisningen av fördelning av 2016 års 

 vindpeng skickats in till samt godkänts av Mullbergs Vind AB:s VD Melcher 

 Falkenberg. 

 

 d) 2017 års vindpeng 

 År 2017 genererades 515 845 kr till byalaget. Samtliga medlemmar har 

 informerats om ansökningsförfarandet inför fördelningen av bypott och 

 trivselpeng. Ansökningsperioden är under mars månad. 

 



 e) Webbinarium 28 februari 

 Olle informerade kort om webbinarium 28 februari som behandlar frågan om 

 hur vi får bättre kollektivtrafik på landsbygden. Eftersom ämnet har en stark 

 koppling till byalagets transportprojekt uppmanades styrelsen att delta. Om 

 tillräckligt intresse finns så ordnas gemensamt deltagande i lämplig lokal. Anmäl 

 intresse till Christina senast 22 februari. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 72.  a) Kommande års satsning på medlemsföretagen 

 Enligt beslut § 61b) har au utarbetat ”ramfrågor” till bygdens företag samt 

 av kommunen begärt och fått kontaktlista över bygdens företagare. Listan 

 måste uppdateras. Uppdraget att fördela kontaktuppdragen inom styrelsen 

 kvarstår. 

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att, förutom fördelning av kontaktuppdragen och 

 fastställande av de s k ramfrågorna, även uppdatera kontakt-/företagarlistan. 

 

Övriga frågor 

§ 73.  Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§ 74. Nästa möte är årsstämman söndag 18 mars kl 18:00 i Norsgården, Rätansbyn. Styrelsen 

beslutade att bjuda medlemmarna på årsmötesfika. Hela styrelsen uppmanades att delta. 

 

Avslutning  

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

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Carl Gustav Lindblad /justerare/ Reidar Eriksson/justerare/ 


