
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 27 maj, kl 18.00-20.15 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

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

Veronica Pettersson och Sara Stålhand, samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamoten Elisabeth Gunnarsson samt suppleanterna Sonja Gustafsson, 

Christina ”Tina” Andersson, Leena Grubb och Zebastian Löfhaugen.  

Öppnande 

§19. Ordförande hälsade välkommen samt förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§20. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§21. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Pettersson och Sara 

Stålhand. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§23. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-05-27. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutspunkter 

§24.  a) Transportprojektet 

Jordbruksverket har beslutat bevilja vår ansökan. Arbetsutskottet (au) har 

diskuterat inkomna konsultofferter och landat i att vid en samlad bedömning 

(pris, ansats i genomförandet av uppdraget, erfarenhet av denna typ av 

uppdrag samt kunskap om lokala/regionala förhållanden) är Advexas offert 

gynnsammast, och har därför beslutat anta Advexas offert.  

Styrelsen beslutade 

att till styrelsemöte 17 juni inbjuda representanter för Advexa och övriga 

projektintressenter, samt 

att till styrelsen skicka ut hela projektbeskrivningen för kännedom. 

  



 b) Företagssatsningen 

 Se § 14b. Au har utifrån sammanfattningen av enkätsvaren prioriterat ”stöd i 

 kontakt med myndigheter”, ”transportprojektet” samt att upplåta 

 informationskanaler (hemsida, infoblad och facebooksida) till lokala 

 företagare. Styrelsen behandlade frågan om informationshäfte specifikt för 

 företagare. 

Styrelsen beslutade 

 att ge KG i uppdrag att utforma informationshäfte, 

att ge au i uppdrag att utforma utskick till företagarna ang uppgifter till 

informationshäftet, samt 

att erbjuda alla företag möjlighet att genom medlemskap i byalaget få plats i 

informationshäftet. 

 c) Mikrolån 

 Rätans IF (RIF) har inkommit med ansökan om mikrolån på 15 000 kr, för stöd 

 till inköp av spårsladd. RIF har beviljats vindpeng för inköp av spårsladd men 

 behöver 15 000 kr för att kunna betala fakturan innan den lämnas över till 

 byalaget. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja RIF:s ansökan om mikrolån på 15 000 kr. 

 d) Placering av hjärtstartare 

Klaxåsens Bygdeförening ansökte om vindpeng för inköp av hjärtstartare 

placerad i Klaxåsen. Byalaget avslog ansökan men beslutade inköpa 

hjärtstartare för utlåning till större arrangemang samt placera den i 

Bölegården. Med anledning av bygdeföreningens reaktion på beslutet 

behandlades frågan vidare. 

Styrelsen beslutade 

att överlåta till de boende i Högarbyarna att placera hjärtstartaren på lämplig 

plats, 

 att upplysa om ansvaret i uppdraget att förvara hjärtstartaren, samt 

 att beslut om placering inlämnas till styrelsen senast 16 juni. 

Informationspunkter 

§25. a) Information från byarna 

Böle: Böledagen med ”Böle upp och ner”; mountainbike, löpning, rock mm 4 

aug. Loppis 5-8 juli. 

 Handsjön: Gäddraget och sommarfest vecka 28. 

Rätan: Modevisning på Norsgården 29 maj. 14 okt showar Anders Lundin på 

Norsgården. Tempo har 5-årsjubilerat. De nyanlända har haft våffeldag och 

chokladdag på Norsgården. 

 Högarbyarna: Midsommarfest i Bryngelhögen. 



 Röjan: Funderar inför inlandsbanans jubileum 2019. 

b) Rådslaget 22 maj blev framflyttat till efter semestrarna. 

c) Studiecirkel i bokföring 

Se § 15. KG har kontaktat Studieförbundet Vuxenskolan men inte erbjudits 

något tydligt upplägg, dels p g a ledarbrist. Intresset för deltagande i 

studiecirkel i bokföring bör undersökas innan frågan behandlas vidare.  

Styrelsen beslutade 

att via mailutskick till medlemmarna undersöka intresset för kurs i bokföring. 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§26.  Styrelsen har ett kollektivt ansvar för fattade beslut. Styrelseledamot och 

 suppleant som är förhindrad att delta på styrelsemöte har alltså ändå del i 

 fattade beslut. För att försäkra sig om att kunna påverka beslut bör 

 ledamot/suppleant sätta sig in i ärendena och vid förhinder att delta på 

 styrelsemöte meddela styrelsen sitt ställningstagande. 

Övriga frågor 

§27. a) Fråga från byvaktmästaren 

 Vad gäller i avtalet med RIF angående samnyttjande av röjsåg? 

Styrelsen beslutade 

 att inköpa en röjsåg till byvaktmästaren, samt 

 att KG kontaktar Roland angående inköpet. 

 b) Fråga från Rätans Hembygdsförening 

Kan faktura för anläggande av utsiktsplatsen på Galberget gå direkt till 

byalaget?  

Styrelsen beslutade 

 att i detta fall kan fakturan gå direkt till byalaget, 

 att de sista 10% av beviljad vindpeng inte betalas ut förrän projektredovisning 

 inlämnats, samt 

 att beakta denna fråga vid översynen av reglerna för utbetalning av vindpeng. 

Nästa möte 

§28. Nästa möte är söndag 17 juni kl 18.00 i Nästelns hembygdsgård. 

Avslutning 

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

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 



Veronica Pettersson /justerare/  Sara Stålhand /justerare/ 

 

 

 


