
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 19 augusti, kl 19.00 – 21.00 

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

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

Eriksson, Karin Östberg, Elisabeth Gunnarsson, Renee Darley (fr o m §46b) och Christina 

Torung, suppleanterna Sonja Gustafsson, Sara Stålhand, Jan-Ola Ericsson och Leena Grubb, 

samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Suppleanterna Veronica Pettersson, Christina (Tina) Andersson och Zebastian 

Löfhaugen. 

Öppnande 

§41. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§42. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§43. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Jan-Ola 

Ericsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna med kommentaren att hjärtstartaren ännu inte är inköpt. 

Ekonomisk rapport 

§45. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-08-19. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutspunkter 

§46.  a) Ansökan om trivselpeng 

RIF har inkommit med ansökan om 15000 kr i trivselpeng för inköp av 

frisbeegolfkorgar, eventuell minigolfutrustning och frisbees. Trivselpengen är 

ämnad till att skapa trivsel och samhörighet inom bygden. 

Styrelsen beslutade 

att avslå ansökan med kommentaren att idén är god och att RIF kan 

återkomma nästa år med en ansökan innehållande även någon form av 

evenemang för bygden. 

 

b) Översyn av riktlinjer för fördelning av vindkraftsmedlen 

Ordförande föredrog gällande riktlinjer för fördelning av vindkraftmedel, samt 

arbetsutskottets (au:s) förslag på tillägg.   



Styrelsen beslutade  

 att till gällande fördelningsprinciper tillägga text enligt au:s förslag:  

 ”Efter förfrågan kan förskottsutbetalning av maximalt 90 % av beviljade medel 

 medges till föreningar med låg likviditet. Ansökningsblankett från hemsidan ska 

 användas vid ansökan.” 

 

Informationspunkter 

§47. a) Information från byarna 

Böle: Inget nytt att rapportera. 

Handsjön: Lysnatta är inställd. 

Högarbyarna: Ärtsoppekväll 9/9. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

Rätan: PaStället öppet hela veckan utom måndagar. Norsgården är vallokal 8-

9/9, pubkväll 29/9 och Anders Lundin i ”Expedition Livet” 14/10. Kojbyns 

restaurang ska öppna i höst. 

 Röjan: 4/8 2019 100-årsjubileras järnvägens tillkomst i Röjan.  

  

 b) Sammanställning av genomförda projekt 

Till den utsända sammanställningen av genomförda projekt ombads ledamöter 

och suppleanter att bidra med kompletterande beskrivningar av 

projektresultaten. Kompletteringar inlämnas till Olle senast 1/9. 

 

c) Företagssatsning; informationsbroschyr 

Nytt erbjudande till medlemsföretagen om kostnadsfri medverkan i 

informationsbroschyr ska utsändas i början av september. Svar ska inlämnas till 

KG senast 30/9. 

 

d) Studiecirkel i bokföring? 

Intresse för studiecirkel finns (se § 35b) men studiecirkelledare efterlyses 

 då ingen hittills antagit uppdraget. 

 

e) Infobladet 

Information till Infobladet som delas ut i slutet av september ska vara Christina 

 tillhanda senast 27/9. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§48.  a) Ovanligt hög anslutning av deltagare på kvällens möte ledde till förslag att 

ändra mötestiden från kl 18 till kl 19. 

Styrelsen beslutade  

 att ändra mötestiden till kl 19.00. 



 b) Advexas arbete med transportprojektet (se § 14a och 35a) är tänkt att 

inledas med enkät till företagarna. Au föreslog att ombe Advexa att i stället 

kontakta ”nyckelföretag” utifrån lista upprättad av styrelsen. Förslag på 

”nyckelföretag” inlämnades. 

Styrelsen beslutade 

 att föreslå Advexa att kontakta föreslagna s k nyckelföretag för genomförande 

av intervju. 

Övriga frågor 

§49.  a) Frågor från Rätans IF (RIF) 

 RIF ber att få överta stugan vid slalombacken samt att få ansöka hos BHH om 

 skötsel av näridrottsplatsen (NIP). Stugan vid slalombacken står oanvänd sedan 

 några år tillbaka. Byalaget har inget avtal skrivet med BHH angående skötsel av 

 NIP. 

Styrelsen beslutade 

 att låta RIF överta stugan vid slalombacken, samt 

 att meddela RIF att byalaget inte har något emot att RIF ansöker om skötsel av 

 NIP. 

 

 b) Papperskorgar och hundlatriner i Rätan 

 Offentliga papperskorgar och hundlatriner efterfrågas i Rätan. Styrelsen ansåg 

 inte att behovet var tillräckligt stort för uppsättning av hundlatriner. 

Styrelsen beslutade 

 att hos Bergs kommun ansöka om uppsättning av offentliga papperskorgar i 

 Rätan. 

 

c) Samrådsmöte angående bygdemedelsfördelning  

Bygdemedelsansökan ska vara Bergs kommun tillhanda senast 31/10. Berörda 

föreningar bör inbjudas till samrådsmöte inför genomförande av ansökan. 

Styrelsen beslutade 

 att tisdag 25/9 kl 19.00 anordna samrådsmöte inför bygdemedelsfördelning,  

 att inbjuda berörda medlemsföreningar, samt 

 att från kommunen begära uppgift på tillgängligt bygdemedel. 

 

 d) Informationstavlan vid Handsjöns östra infart  

 Informationstavlan vid Handsjöns östra infart är i behov av uppdatering. Au 

 föreslog att Handsjöns SK (HSK) övertar informationstavlans skötsel och 

 använder den för egen information. Frågan ska behandlas av HSK på dess nästa 

 styrelsemöte. 

 

 

 



 

Nästa möte 

§50. Nästa möte är söndag 21 oktober kl 19.00 i Wärdshuset PaStället, Rätan. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Karin Östberg /justerare/   Jan-Ola Ericsson /justerare/ 

 

 

 


