
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 11 augusti, kl 19:00 – 20:30 

Plats: Hembygdsgården, Nästeln 

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

Eriksson, Elisabeth (Lisa) Lövdahl, Karin Östberg och Christina Torung samt suppleanterna 

Christina (Tina) Andersson och Sonja Gustafsson.  

Förhindrade: Ledamoten Renee Darley, suppleanterna Zebastian Löfhaugen, Leena Grubb, 

Elisabeth Gunnarsson, Sara Stålhand och Jan-Ola Ericsson samt adjungerad kassör Britt-

Louise Haraldsson. 

Öppnande 

§28. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna efter 

sommaruppehållet.  

Dagordning 

§29. Den utsända dagordningen godkändes. 

Justerare 

§30. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Sonja 

Gustafsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§32. Den utsända ekonomiska rapporten för tiden t o m 2019-08-06 godkändes och lades till 

handlingarna.  

Beslutspunkter 

§33.  a) Vandringsledsutmaningen 

Diskuterades synpunkter på vandringslederna och utmaningen, bl a angående 

röjning och märkning av lederna samt upptryckning av kartor över fler leder. 

Styrelsen beslutade 

att lägga ut ledkartan på hemsidan. 

  

Informationspunkter 

§34. a) Information från byarna 

Böle: Bölegården renoveras. ”Böle upp och ned” genomfördes med få 

deltagare. Pubkvällen var välbesökt. 



Handsjön: Välbesökta event under sommaren. Surströmmingsskiva 17/8. 

Lysnatta 31/8.  

Högarbyarna: Städdag avverkad med 31 deltagare varav sex bofasta.  

Nästeln/Lillsved: Välbesökt hembygdsvecka. Fisketävlingen inställd. 

Röjan:.Röjans 100-årsjubileum mycket välbesökt. 

Rätan: Kojbyns restaurang öppnades. Pubkväll på Norsgården 28/9. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§35.  a) Arbete, boende och energifrågor  

 Samtliga närvarande lämnade synpunkter på byalagets framtida verksamhet:  

 bör verka för fler fast boende - och värna om fritidsboende 

 bör stötta och bistå/vara spindel i nätet för sina medlemmar  

 bör göra sig mer synligt och agera inkluderande 

 bör verka för ökad användning av solenergi i bygden  

 medlemmarna bör väcka de frågor som byalaget ska arbeta med 

 Boende, energi och samordnande funktion är de tre huvudfrågor som 

utkristalliserades. 

Styrelsen beslutade 

 att på varje styrelsemöte avsätta tid för diskussion kring någon av ovanstående 

tre huvudfrågor. 

 

Övriga frågor 

§36.  Inga övriga frågor anmälda. 

 

Nästa möte 

§37. Nästa möte är söndag 13 oktober kl 18.00 i Gamla skolan, Söderhögen. Observera 

ändrat datum och klockslag! 

Avslutning 

§38. Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Karin Östberg/justerare/   Sonja Gustafsson/justerare/ 


