
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Torsdagen den 11 april, kl 18:00 – 19:35 

Plats: Norsgården, Rätansbyn 

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

Eriksson, Renee Darley, Elisabeth (Lisa) Lövdahl, Karin Östberg och Christina Torung, 

suppleanterna Sonja Gustafsson, Jan-Ola Ericsson och Leena Grubb samt adjungerad kassör 

Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Suppleanterna Christina (Tina) Andersson, Sara Stålhand, Elisabeth Gunnarsson 

och Zebastian Löfhaugen. 

Öppnande 

§6. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

Dagordning 

§7. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 11c) Mikrolån, 12c) 

Högberget/Åsansbroskogen, 12d) Föreningsrådet och 13a) Styrelsens arbetsordning. 

Justerare 

§8. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Reidar Eriksson och Lisa Lövdahl. 

Föregående mötesprotokoll 

§9. Huvudpunkterna i föregående mötes protokoll föredrogs. Protokollet godkändes och 

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§10. Britt-Louise avlämnade muntlig ekonomisk rapport. Rapporten godkändes. 

Beslutspunkter 

§11.  a) Ansökningar, vindpeng 

 Arbetsutskottets utsända förslag på fördelning av de s k bypotterna av 2018 års 

 vindkraftsmedel behandlades.  

Styrelsen beslutade 

att fatta ett samlat beslut, samt 

att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

De styrelseledamöter som omfattades av jäv deltog ej i besluten. 

 

b) Mötesplan 

Det utsända förslaget på mötesplan behandlades.  

Styrelsen beslutade  

att fastställa mötesplanen enligt följande: 9/6  kl 18:00 i Kojbyn, 11/8 på 

Nästelns hembygdsgård, 6/10 i Söderhögens gamla skola, 1/12 på Wärdshuset 



PaStället i Rätan, 16/2 i Handsjöns bystuga och 15/3 på Norsgården i Rätan. 

Tidpunkt 19:00 om inget annat meddelas. 

 

 c) Mikrolån 

 Föreningen Bölegården ansöker om mikrolån på 10 000 kr för att delfinansiera 

 inköp av honungsslunga för totalt 15 000 kr inkl moms.  

Styrelsen beslutade 

att bevilja Föreningen Bölegården ett mikrolån på 10 000 kr för att 

delfinansiera inköp av honungsslunga. 

  

Informationspunkter 

§12. a) Information från byarna 

Böle: Potatisodlingsplanering, renovering samt Böle-upp-och-ned i augusti. 

Handsjön: Barnpimpeln på långfredagen. 27/4 vårmarknad med 

kolbulleservering. 18/5 Byvägsloppan med gåbingo och fikaservering i 

Bystugan.  

Högarbyarna: På Påskdagen bjuds man på våfflor hos Renee om snö finns. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

Röjan: 100-årsjubileet planeras. 

Rätan: Norsgården: Efter-Brasa-Pub 30/4. Städdag med lunch 5/5. 

Chokladbollens-dag-café 11/5. EU-val 26/5. Kommunens Dialogmöte 4/6. 

  

 b) Transportprojektet 

Förstudien är klar och redovisad i rapport. Beviljade medel från Leader 

inväntas. Träff mellan politiker från Bergs, Ånges och Härjedalens kommuner 

har lett fram till beslut om fortsatt påverkansarbete angående 

transportfrågorna. Detta arbete sker i kommunernas regi med kontinuerlig 

uppdatering till byalaget. 

Diskussion kring nästa eventuella projekt; boendefråga och/eller solcellsfråga. 

Frågorna kommer att behandlas vidare. 

Styrelsen beslutade 

 att behandla arbete, boende och energifrågor på kommande styrelsemöten. 

 

c) Högberget/Åsansbroskogen 

Planerna för anläggning av vindpark på Högberget är skrinlagda dels p g a 

möjlig negativ påverkan på rennäringen i området men även med hänsyn till 

kungsörnens häckning i området.  

 

d) Föreningsrådet  

Christina rapporterade kort från rådet ¾ där åtta representanter för 

 föreningslivet deltog. 



Ekonomiutbildning hösten 2019 kommer att anordnas om tillräckligt stort 

 intresse finns.  

Rådet kommer under ett försöksår att förläggas som två lokala dialogträffar 

 och en/två ”branschträffar” med utvärdering i dec/jan.  

Lokalbokning, bidragshantering och aktivitetsrapportering kommer att 

 totaldigitaliseras. 

Föreningarna uppmanas att söka kulturbidrag. Arrangemang som införts på 

 hemsidan får annonseras gratis. 

4/6 anordnas Dialogmöte på Norsgården under temat Rätansbygden i 

 framtiden – Hur utvecklar vi styrkorna? 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§13.  a) Styrelsens arbetsordning fatställdes enligt föregående verksamhetsårs 

arbetsordning. 

 

Övriga frågor 

§14. Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§15. Nästa möte är söndag 9 juni kl 18.00 i Kojbyn, Rätansbyn. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Reidar Eriksson /justerare/   Elisabeth Lövdahl /justerare/ 

 


