
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 17 juni, kl 17.00 (styrelsemötet började 18.30)-19.20 

Plats: Hembygdsgården, Nästeln 

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

Eriksson och Christina Torung, suppleanterna Sonja Gustafsson och Christina ”Tina” 

Andersson samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Karin Östberg, Renee Darley och Elisabeth Gunnarsson samt 

suppleanterna Veronica Pettersson, Jan-Ola Ericsson, Leena Grubb, Zebastian Löfhaugen och 

Sara Stålhand.  

Den till transportprojektet anlitade processledaren/konsulten Advexas Katarina Nyberg Finn 

och intressenten Destination Vemdalens Torgny Svensson hälsades särskilt välkomna med 

anledning av projektets uppstart. Katarina gick igenom projektdirektiven och informerade 

lite kort ur Inlandsbanans projektrapport. Frågor kring den innovativa delen av 

transportprojektet; att hitta nya sätt att samordna transporter samt tänkbara intressenter 

behandlades. 

Öppnande 

§30. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§31. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg 35c) Hjärtstartaren och 36c) 

Infobladet. 

Justerare 

§32. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Reidar Eriksson och Christina 

Andersson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. Kommentar: Angående beslutet om inköp av röjsåg så erbjuder 

Roland byalaget att hyra hans privata röjsåg. Au ges i uppdrag att behandla och ta beslut i 

ärendet. 

Ekonomisk rapport 

§34. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-06-17. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

 



 

Beslutspunkter 

§35.  a) Transportprojektet 

Se § 14a. En kort reflektion kring mötet med Katarina och Torgny som 

upplevdes positivt. Samtliga i styrelsen uppmanas att kontakta Katarina när 

frågor eller innovativa idéer dyker upp. 

b) Studiecirkel i bokföring 

Se § 25c. Tio personer har anmält intresse för studiecirkel i bokföring. Tyvärr 

finns ingen cirkelledare tillgänglig i lokala studieförbund för närvarande. 

Samtliga i styrelsen uppmanas att forska vidare i frågan. 

 c) Hjärtstartaren 

Se § 14d. Högarbyarna har beslutat inköpa förvaringsskåp till hjärtstartaren 

som kommer att placeras i någon av byarna, för närvarande osäkert vilken. 

Styrelsen beslutade 

 att avsätta 17000 kr till inköp av hjärtstartare, samt 

 att eventuellt överskott kan användas av Högarbyarna till inköp av 

 förvaringsskåp. 

  

Informationspunkter 

§36. a) Information från byarna 

Handsjön: 23 juni premiär på Långtjärn. Gäddraget 14 juli. Sommarfest 15 juli. 

Ny sjösättningsplats för båt. 

 Röjan: Brunkullan blommar snart! 

 Nästeln: Sommarcafé och loppis 10 juli-15 juli kl 11-16. Fisketävling 11 augusti. 

 b) Företagssatsningen; broschyren 

Se § 14b. Endast två företagare har hört av sig med information om sina 

företag. 

Styrelsen beslutade 

 att efter semestrarna återkomma med erbjudandet till företagen. 

 

c) Infobladet 

Senast 25 juni vill Christina ha manus till Infobladet som delas ut strax före 

 månadsskiftet. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§37. Frågor som ställdes på mötet: Hur får man så många som möjligt av ledamöter och 

suppleanter att närvara på mötena? Hur får man alla som får förhinder att meddela det?  

 

 



 

Övriga frågor 

§38. Inga övriga frågor behandlades. 

  

Nästa möte 

§39. Nästa möte är söndag 19 augusti kl 18.00 i Gamla Skolan, Söderhögen. 

Avslutning 

§40. Ordförande tackade för visat intresse och gott fika, önskade styrelsen en skön sommar 

samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Reidar Eriksson /justerare/   Christina Andersson /justerare/ 

 

 

 


