
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag. 

Tid: Söndagen den 22 april 2018, kl 18:00–20:55  

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

Eriksson, Renee Darley, Karin Östberg och Christina Torung, suppleanterna Sonja Gustafsson, 

Jan-Ola Ericsson (fr o m §13a), Veronica Pettersson och Christina (Tina)Andersson samt 

adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson.  

Förhindrade: Ledamoten Elisabeth Gunnarsson samt suppleanterna Leena Grubb, Sara 

Stålhand och Zebastian Löfhaugen. 

 

Öppnande 

§ 8. Ordförande hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§ 9. Den utsända dagordningen godkändes med tilläggen 13e) Nominering till Föreningsrådet, 

14e) Infobladet, 16a) Fråga från medlem/RIF, samt 16b) Workshop, turism. 

Justerare 

§ 10. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Renee Darley och Sonja 

Gustafsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§ 12. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-04-22. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

Beslutspunkter  

§ 13.  a) Fördelning av vindpeng 

 Det utsända förslaget ”Fördelning av de s k bypotterna av 2017 års 

 vindkraftmedel” behandlades. 

Styrelsen beslutade 

 att besluta om fördelningen av bypotterna av 2017 års vindkraftmedel i klump, 

 samt   

 att besluta om fördelningen av bypotterna av 2017 års vindkraftmedel enligt 

 förslaget (se bilaga). 

De som berördes av ansökan deltog ej i beslutet.  

 

  b) Styrelsens arbetsordning 



 Det utsända förslaget ”Arbetsordning för Rätansbygdens byalags styrelse” 

 behandlades.  

Styrelsen beslutade 

 att med tillägg om byvaktmästarens anställningsperiod och taxa fastställa 

 arbetsordningen för styrelsen enligt förslaget (se bilaga), samt 

 att i hemsidans information om styrelsen ändra ”ansvarig” till ”kontaktperson” 

 samt ta bort området ”sport- och fritidsfrågor”. 

   

 c) Suppleant för revisor 

 Då årsstämman inte utsåg någon revisorssuppleant gavs styrelsen uppdraget 

 att kontakta suppleanten för år 2017; Gösta Nord, som tillfrågats och tackat 

 ja till uppdraget. 

Styrelsen beslutade 

 att utse Gösta Nord till revisorssuppleant för år 2018. 

 

 d) Inköp av hjärtstartare 

 Styrelsen avslog under §13a Klaxåsens Bygdeförenings ansökan om medel för 

 inköp av hjärtstartare. Arbetsutskottet föreslog dock att byalaget inköper en 

 hjärtstartare för utlåning till arrangemang/event inom bygden. 

Styrelsen beslutade 

 att inköpa en hjärtstartare, 

 att Jan-Ola ges i uppdrag att ta fram förslag på hjärtstartare för ca 15-20 000 kr, 

 samt 

 att placera hjärtstartaren i Bölegården.  

 

 e) Nominering till Föreningsrådet 

 Föreningsrådet har årsmöte/Rådslag 22 maj. Vid Rådslaget väljs representanter 

 för de bygder/områden inom Bergs kommun som ingår i Föreningsrådet. I 

 senaste Infobladet uppmanades föreningarna i Rätansbygden att nominera till 

 Föreningsrådet. En nominering har inkommit från Rätans Hembygdsförening 

 som nominerar Christina Torung. 

Styrelsen beslutade 

 att nominera Christina Torung till Föreningsrådet.  

  

Informationspunkter 

§ 14.  a) Information från byarna 

 Handsjön: Fiskefilm rullar på TV12. Valborgsfirande. Våffeldagen och 

 Kolbulleloppisen gick bra.  

 Böle/Röjan: Valborgsfirande. Böledagen är flyttad till 4 augusti. 

 Konstutställningen och ”Sociala skidspåret Böle-Röjan” gick bra. 

 Rätan: Zumba tisdagar i Norsgården. Efter-Brasa- Pub 30 april i Norsgården. 

 Skolan har vårshow 3 maj i Norsgården. Chokladbollensdagfika serveras i 

 Norsgården 12 maj. Tempo femårsjubilerar i maj. Asylboendena stängs under 

 våren. 

 Nästeln/Lillsved: Valborgsfirande. Renoveringen av hembygdsgården slutförs. 



 Högarbyarna: Järv har rivit rådjur. Renee deltar i ”EU-möte” angående 

 kommunikation inom området Sverige, norra Norge och norra Finland, i början 

 av maj i Storhogna. 

 

 b) Företagarfrågor, rapport 

 Ledamöterna rapporterade resultaten av företagarintervjuerna. Bl a önskade 

 företagarna att byalaget verkar för underlättande av myndighetskontakter, 

 bättre infrastruktur, marknadsföring av bygden och ökad köptrohet. 

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att skissa på underlag för fortsatt behandling 

 vid styrelsemöte 27 maj. 

 

 c) Inköp av scanner 

 KG informerade om arbetsutskottets beslut om inköp av scanner till 

 sekreteraren för att underlätta hanteringen vid utskick av handlingar. 

 

 d) Föreningsrådet 21 mars 

 Christina rapporterade kort från Föreningsrådet 21 mars. Bl a framfördes 

 önskemål om kommunens stöd till föreningar som ansöker om Leadermedel. 

 

 e) Infobladet 

 Nästa blad utkommer i slutet av juni och gäller t o m september. Sista datum 

 för manusinlämning är 28 juni. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§ 15.  a) Studiecirkel i bokföring 

 KG presenterade förslag på studiecirkel i bokföring för ex föreningskassörer och 

 företagare. 

Styrelsen beslutade 

 att KG ges i uppdrag att kontakta studieförbund angående studiecirkel i 

 bokföring, samt 

 att, när upplägg för studiecirkel tydliggjorts, skicka förfrågan till medlemmarna. 

  

Övriga frågor 

§ 16.  a) Fråga från medlem/RIF 

 RIF frågar om möjlighet att efter beviljad vindmedelsansökan, p g a begränsad 

 ekonomi, kunna inlämna faktura direkt till byalaget. 

Styrelsen beslutade 

 att ärenden av denna karaktär behandlas på öppet och konstruktivt sätt. 

 

 b) Workshop, turism 

 Informerades om kommunens inbjudan till workshop i turismstrategi 23 april 

 och 23 maj. 

 

 



Nästa möte 

§ 17. Nästa möte är söndag 27 maj kl 18:00 i Bölegården, Rätansböle.  

 

Avslutning  

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

 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Renee Darley /justerare/  Sonja Gustafsson/justerare/ 


