
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 9 juni, kl 18:00 – 20:25 

Plats: Kojbyn, Rätansbyn 

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

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

suppleanterna Jan-Ola Ericsson, Sara Stålhand, Christina (Tina) Andersson samt adjungerad 

kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Suppleanterna Zebastian Löfhaugen, Leena Grubb, Elisabeth Gunnarsson och 

Sonja Gustafsson. 

18:00-18:30 Kvällens värd; Johan Andersson, guidade runt samt informerade kort om 

Kojbyns restaurang. 

Öppnande 

§17. Ordförande förklarade mötet öppnat.  

Dagordning 

§18. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 25c) Reklam för byalaget, 

och 25d) Stöd till företag, konkurrens. 

Justerare 

§19. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes KG Lindblad och J-O Ericsson . 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§21. Den utsända ekonomiska rapporten för tiden t o m 2019-06-04 godkändes och lades till 

handlingarna. BL rapporterade även muntligt fram till dags dato. Rapporten godkändes. 

Beslutspunkter 

§22.  a) HLR-utbildning 

I samband med inköpet av hjärtstartare lyftes frågan om HLR-utbildning. Enligt 

Jan-Ola kan kostnaden för en sådan utbildning för 10-12 deltagare ligga på ca 

4000 kr.  

Styrelsen beslutade 

att en HLR-utbildning ska genomföras till hösten, 

att utse Jan-Ola som ansvarig för utbildningen, 

att vid behov dubbla utbildningarna, samt  



att au ges i uppdrag att tillsammans med J-O dra upp riktlinjerna för 

 utbildningen. 

 

b) Företagarsatsning; uppföljning  

Enligt verksamhetsplanen för 2019 ska en uppföljning av företagarsatsningen 

göras under året. Satsningen innehöll ändringar i verksamhetsplanen inklusive 

upptryckning och distribuering av en företagsbroschyr. Tre nya medlemmar 

anslöt sig till byalaget som en följd av satsningen. 

Styrelsen beslutade  

att som uppföljning formulera en enkel text där satsningen och dess resultat 

framgår. 

 

 c) HSK:s motion angående vägskyltar 

 Årsstämman 2019 återremitterade till styrelsen HSK:s motion angående 

 vägskyltar. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen avslår motionen då behovet 

 av nya skyltar endast ligger hos HSK.  

Styrelsen beslutade 

att i nuläget avslå HSK:s motion angående vägskyltar. 

  

Informationspunkter 

§23. a) Information från byarna 

Böle: Bölegården renoveras, loppis 4-7 juli, ledkarta trycks, Böle ”uppochner” 3 

aug. 

Handsjön: Premiär på Långtjärn 22 juni, sommarcafé fre-sön 5-28 juli, 

Gäddraget 12-13 juli, sommarfest 14 juli. 

Högarbyarna: Två nyinflyttade i Klaxåsen, midsommarfest vid Bryngelhögens 

gamla skola 21 juni. 

Nästeln/Lillsved: Vecka 28 loppis och café på hembygdsgården som även hyrs 

ut till fester,  ev fisketävling. 

Röjan: 100-årsjubileum 4 aug.  

Rätan: Midsommarfest på hembygdsgården 21 juni, gudstjänst på gamla 

kyrkogården 23 juni. 

  

 b) Transportprojektet 

 Som fortsatt påverkansarbete angående transportfrågorna har ett samarbete 

 mellan Bergs, Härjedalens och Ånge kommuner lett till ansökning om medel

 till genomförande av en försöksperiod med ett av transportalternativen.  

 

c) Infobladet juli-september 

Till Infobladet för juli-september ska manus inlämnas till Christina senast 27 

juni. I bladet kommer information angående stipendieansökan finnas med. 



Ansökan ska gälla för förkovran i något, t ex odling, och sökande ska ha 

anknytning till byalaget. Totalt finns 10 000 kr budgeterat för stipendium. 

 

d) ”Framtidsmötet” 4 juni 

Under temat Rätansbygden i framtiden – Hur utvecklar vi styrkorna? samlades 

 nio rätansbor, sex representanter för kommunen samt en representant för 

 regionen på Norsgården 4 juni, och arbetade fram ett underlag till dokument 

 för tillväxtarbete. Byalagets utvecklingsplan användes i arbetet. KG, Renee och 

 Christina deltog.  

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§24.  a) Arbete, boende och energifrågor  

 Enligt beslut §12b 2019 ska arbete, boende och energifrågor behandlas på 

styrelsemöten. Utvecklingsplanen och kommunens inspel inför tillväxtarbetet 

bör användas vid behandling av frågorna. 

Styrelsen beslutade 

 att behandla frågorna vidare under hösten. 

 

Övriga frågor 

§25.  a) Vandringsledsvandring 

 Som ett led i arbetet med årets verksamhetsplan där upprätthållande av 

bygdens vandringsleder ingår, föreslog Christina en gemensam vandring av 

Böleleden under sommaren.  

Styrelsen beslutade 

 att arrangera en stämpelsamling med vandring till Handsjökrusen, längs 

Flottarstigen och längs Böleleden, med redovisning/inlämning senast 15 aug i 

Norsgårdens brevlåda, 

 att stämpelblankett med information ska medfölja sommarens Infoblad,   

 att KG fixar orienteringsstämplar, samt 

 att styrelseledamöterna valfritt vandrar någon av lederna under sommaren. 

 

 b) Träff med Haverös vindparksgrupp 

 En förfrågan från Emelie Säterberg i Haverös vindparksgrupp, angående en 

träff, har inkommit till styrelsen. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Inbjudan 

kommer längre fram. 

  

 c) Reklam för byalaget 

 Renee uppmanar till spridning av positiv information på sociala medier om 

projekt som byalaget stöttat med vindpengar. 

 

  



 d) Stöd till företag, konkurrens 

 Eventuell snedvridning vid utdelning av vindpeng till företag diskuterades. 

Påtalades att regelverk för bedömning vid fördelning finns - Överenskommelse 

inom Rätansbygdens byalag om fördelningen av årlig vindersättning - och 

används. Styrelsen konstaterade även att medlemsföretagen är lika viktiga 

medlemmar som medlemsföreningarna och –institutionerna. 

 

Nästa möte 

§26. Nästa möte är söndag 11 augusti kl 19.00 på hembygdsgården i Nästeln. 

Avslutning 

§27. Ordförande tackade Johan för gott värdskap, styrelsen för visat intresse samt förklarade 

mötet avslutat med tillönskan om en skön sommar. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

 Karl Gustav Lindblad/justerare/  Jan-Ola Ericsson/justerare/ 

 


