
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 21 oktober, kl 19.00 – 20.50 

Plats: Wärdshuset PaStället, Rätansbyn 

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

Eriksson, Karin Östberg, Renee Darley och Christina Torung, suppleanterna Veronica 

Pettersson, Sonja Gustafsson, Sara Stålhand, Christina (Tina) Andersson och Leena Grubb, 

samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamoten Elisabeth Gunnarsson samt suppleanterna Jan-Ola Ericsson och 

Zebastian Löfhaugen. 

Öppnande 

§52. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§53. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg; punkterna 57c) Motion från 

Kent Rosenqvist, 58e) Samrådsmötet, 58f) Dialogmöte samt 59b) Bygdepengens framtid. 

Justerare 

§54. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes KG och Leena. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§56. Britt-Louise rapporterade balans och resultat för verksamheten t o m 2018-10-21. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutspunkter 

§57.  a) Omfördelning av vindpeng  

Arbetsutskottet (au) har beslutat att Rätans Hembygdsförenings beviljade men 

ej förbrukade vindpeng kan, efter föreningens ansökan, omfördelas till annat 

än avsett ändamål. 

Styrelsen beslutade 

att konfirmera au:s beslut. 

 

b) Fråga från Kent Rosenqvist 

Fråga angående bekostnad av bord och bänkar till utsiktsplatsen har 

behandlats av au. Au:s förslag är att avslå ansökan med motiveringen att den 

kostnadsberäkning som gjorts inför anläggandet av utsiktsplatsen och som 



legat till grund för beviljande av vindpeng är den som gäller samt att ytterligare 

kostnader inte kan åläggas byalaget.   

Styrelsen beslutade  

 att besvara frågan enligt au:s förslag. 

  

 c) Motion från Kent Rosenqvist 

 Motion/förslag angående byvaktmästarfunktionen behandlades. Endast 

 medlemmar kan inlämna motioner som behandlas av årsstämman. 

 Enligt stadgarna är medlemmar föreningar, företag och institutioner – inte 

 privatpersoner. Au föreslog dock att byvaktmästarens verksamhet utreds. 

Styrelsen beslutade 

att utreda byvaktmästarens verksamhet, samt 

att redovisa resultatet på sista styrelsemötet före årsstämman. 

 

Informationspunkter 

§58. a) Information från byarna 

Böle: Farsdagslunch 11/11, julmarknad 1/12 och julgransplundring 30/12. 

Handsjön: Höstmarknad 27/10. 

Högarbyarna: Renee tänker ansöka om mikrolån till inköp av ny glassmaskin 

nästa år. 

Nästeln/Lillsved: Gemensam byalunch 28/10. 

Rätan: Norsgårdens pubkväll 24/11 med Fhilip Norling som trubadur. PaStället 

ska ha trubadurkväll under senhösten. 

 Röjan: Inget rapporterat. 

  

 b) Företagssatsning; informationsbroschyr 

 Totalt sju intressenter har anmält intresse för medverkan i 

 informationsbroschyr om bygdens företag. Tidigare har fastslagits att minst 

 hälften av antalet företagare bör utgöra underlag för broschyren. KG föreslog 

 att presentera ett utkast till broschyr på kommande årsstämma för att 

 eventuellt locka fler intressenter.  

Styrelsen beslutade 

 att ge KG i uppdrag att utarbeta broschyrutkast att presentera på 

 årsstämman, samt 

 att de företagare som anmält intresse informeras av KG om styrelsens beslut. 

 

c) Studiecirkel i bokföring 

Intresse för studiecirkel finns (se § 35b). Några personer har tillfrågats 

 angående cirkelledaruppdraget men tackat nej. KG har ytterligare ett förslag 

 att kontakta.   

 



d) Samrådsmötet 

Olle rapporterade kort från samrådsmötet. Totalt för Rätansbygden gäller årets 

ansökan ca 250 000 kr. Samtliga närvarande var nöjda med formen av samråd. 

 

e) Dialogmöte 

Styrelsen uppmanades att närvara på Dialogmöte, på Norsgården 22 oktober kl 

19.00, angående innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans 

station.  

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§59.  a) Föreningsjuridik 

 Christina, Britt-Louise och KG rapporterade från kurs i föreningsjuridik där det 

bl a tydliggjorts föreningen som juridisk person, samt  framhållits vikten av 

uppdaterade, tydliga stadgar och kännedom om gällande försäkring. 

  

 b) Bygdepengens framtid  

 Enligt artikel i Iämtlands Gratistidning nr (?) kan i framtiden bygdepengen 

kopplas direkt till företagare, som lån till deras verksamhet. Om nu gällande 

avtal kommer att upphöra är det viktigt att som organisation vara föregångare 

med uppdaterad policy anpassad till eventuellt nytt avtal. Styrelsen 

uppmanades att läsa artikeln. 

 

Övriga frågor 

§60. Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§61. Nästa möte är söndag 2 december kl 19.00 i Bölegården, Rätansböle. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Carl Gustav Lindblad/justerare/  Leena Grubb/justerare/ 

 


