
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 2 december, kl 19.00 – 20.40 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

Eriksson, Renee Darley och Christina Torung samt suppleanterna Veronica Pettersson och 

Sara Stålhand.   

Förhindrade: Ledamöterna Karin Östberg och Elisabeth Gunnarsson samt suppleanterna 

Sonja Gustafsson, Christina (Tina) Andersson, Leena Grubb, Jan-Ola Ericsson och Zebastian 

Löfhaugen, samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Öppnande 

§63. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

Dagordning 

§64. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg; 68b Fråga från Bergs 

kommun, och 71a REKO-ring. 

Justerare 

§65. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Renee Darley och Veronica 

Pettersson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna med kommentaren att broschyrutkastet enligt § 58b i första hand 

presenteras på styrelsemöte. 

Ekonomisk rapport 

§67. Den utsända balans- och resultatrapporten för verksamheten t o m 2018-11-30 

godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutspunkter 

§68.  a) Vandringsleder  

KG presenterade utkast till kartblad över Böleleden och Flottarstigen samt 

förslag på skötsel av vandringslederna; att föreningar med verksamhet nära 

lederna skulle kunna ansvara för skötseln. Mötet nämnde ytterligare några 

leder. 

Styrelsen beslutade 

att efter årsskiftet, i egen regi, trycka upp kartblad över Böleleden och 

Flottarstigen, 

att au tar fram förslag på fördelning av ansvar för lederna på olika föreningar, 

samt  



att under kommande verksamhetsår behandla frågan om utökning av 

kartbladet.  

 

b) Fråga från BK  

Louise Hamberg-Dardel, flyktingsamordnare på Bergs kommun, har ställt fråga 

angående utskick av välkomstbrev till nyinflyttade och nyfödda. Tidigare har 

byalaget skött utskick till nyinflyttade.   

Styrelsen beslutade  

 att hjälpa till med utdelning av välkomstbrev till nyinflyttade och nyfödda i 

 Rätansbygden. 

 

Informationspunkter 

§69. a) Information från byarna 

Böle: Julmarknad 2/12 på Bölegården. Biodlarna har fått Biodlarnas 

Riksförbunds sigill med högsta betyg för sin honung. 

Handsjön: Knytisjulbord 1/12 i Bystugan. 

Högarbyarna: Hos Renee finns nu en praktikant som jobbar med 

djurbesättningen. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande.  

Röjan: Förberedelserna för 100-årsjubileet har påbörjats. 

Rätan: Våffelcafé och pub 24/11 på Norsgården. Julfest 16/12 på Norsgården. 

27/11 Tillväxtmöte på Norsgården. Renee delade ut dokument från mötet. 

Dokumenten från kommunens samtliga tillväxtmöten finns på kommunens 

hemsida. 

Styrelsens beslutade 

 att uppmana samtliga ledamöter och suppleanter att ta del av dokumenten för 

 behandling nästa styrelsemöte.  

   

 b) Studiecirkel i bokföring 

KG har gjort upprepade försök att komma i kontakt med föreslagen cirkelledare 

men inte lyckats. Genom Föreningsrådet ska SISU kontaktas i frågan och 

besked inväntas därifrån. 

 

c) Transportprojektet 

Advexas konsultuppdrag ska snart avslutas. Au ska träffa Advexa för 

 avrapportering 4/12 kl 14.30 på Norsgården. Christina ska kontakta Bengt 

 Olofsson angående mötet.  

 

d) Infobladet 

Nästa Infoblad delas ut vid årsskiftet och gäller januari-mars. Manus lämnas till 

 Christina senast 27 december. 



 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§70.  a) Lyftes frågan om hur vi är ambassadörer för byalaget. Dokumenten som 

Renee delade ut är lämpligt underlag för djupare diskussion på nästa 

styrelsemöte. 

  

Övriga frågor 

§71.  a)REKO-ring 

Renee informerade om REKO-ring; facebookgrupp för försäljning av 

lokalproducerade livsmedel. Renee ska tillsammans med ”Candy” i 

Överturingen starta en REKO-ringgrupp. Informationen kommer att läggas ut i 

byalagets olika informationskanaler. 

 

Nästa möte 

§72. Nästa möte är söndag 20 januari kl 19.00 i Norsgården, Rätansbyn. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Renee Darley/justerare/   Veronica Pettersson/justerare/ 

 


