
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 13 oktober, kl 18:00 – 20:20 

Plats: Gamla skolan, Söderhögen 

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

Östberg, Renee Darley och Christina Torung, suppleanterna Sara Stålhand och Jan-Ola 

Ericsson samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Reidar Eriksson och Elisabeth Lövdahl, suppleanterna Zebastian 

Löfhaugen, Leena Grubb, Elisabeth Gunnarsson, Sonja Gustafsson och Christina (Tina) 

Andersson. 

Öppnande 

§39. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 

Dagordning 

§40. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg 47a) HLR-utbildning. 

Justerare 

§41. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sara Stålhand och KG Lindblad.  

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§43. Den utsända ekonomiska rapporten för tiden t o m 2019-10-10 godkändes och lades till 

handlingarna.  

Beslutspunkter 

§44.  a) Ansökan om mikrolån 

 Renee inlämnade ansökan om mikrolån på 15 000 kr för inköp av råull. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja Renee Darley mikrolån på 15 000 kr. 

 

 b) Motion från Rätans Hembygdsförening 

Rätans Hembygdsförening har inkommit med motion angående infarten från 

E45 vid macken i Rätan. Motionen föreslår att byalaget tar ansvar för underhåll 

av byns grönytor vid infarten, boulebanan och strandpromenaden, samt ordnar 

med blomsterarrangemang vid infarten. Au anser att utsmyckning i byarna – 

inte bara Rätan - bör byarna själva stå för. 

Styrelsen beslutade 



att föreslå årsstämma 2020 att besvara motionen med: Inom ramen för 

respektive bypott finns möjlighet för medlemmar att söka och genomföra 

nämnda utsmyckningar och andra åtgärder. 

 

 c) Ullbaggegalan 

Landsbygdsnätverket arrangerar årligen den nationella Ullbaggegalan för att 

uppmärksamma framgångsrika satsningar inom landsbygdsutveckling och 

lokalt ledd utveckling. I år är galan förlagd till Åre 13-14 november. Byalagets 

transportprojekt är ett av tre nominerade projekt i klassen Smarta lands- och 

kustbygder. Två representanter för nominerade projekt får anmälningsavgift, 

boende och resa betald. 3 000 kr utbetalas för medverkan i paneldiskussion 

med utgångspunkt från erfarenheter av projektet. Tre personer är anmälda till 

galan varvid byalaget betalar anmälningsavgift och boende för en person, ca  

1 600 kr, vilket innebär att byalaget inte belastas ekonomiskt av deltagande i 

galan. 

Styrelsen beslutade 

att eventuella kostnader utöver de beräknade, för deltagande i galan, står 

byalaget för. 

 

Informationspunkter 

§45. a) Information från byarna 

Böle: Ev. Farsdagskolbulle 10/11, Julmarknad 30/11 och Dans kring granen 

28/12. Renoveringen är snart klar. 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Högarbyarna: Korna ska betäckas. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

Röjan: Vilar efter 100-årsfirandet… 

Rätan: Företagarnas Guldgala 18/10 på Norsgården, Norsgården har pubkvällar 

25/10 och 29/11 samt Julstök med pepparkakshustävling 23/11. Regionen har 

provtagning tisdagar udda veckor på Norsgården. 

Eventuellt behandlar nästa styrelsemöte frågan om utökning av Regionens 

verksamhet i Rätan. 

 

b) Samverkansmöte, bygdeavgiftsmedel 9/10 

Byalaget inbjöd och sex föreningar; Rätans Hembygdsförening, Handsjöns 

Fiskevårdsområdesförening, Bryngelhögens Byamän, Klaxåsens Bygdeförening, 

Rätans Idrottsförening och Rätans Fiskevårdsområdesförening, intresserade av 

att söka bygdeavgiftsmedel träffades och gjorde avstämning inför ansökan som 

ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31/10. 

 

 



c) Föreningsdialog 1/10 

Kommunen inbjöd och nio representanter för bygdens föreningar; Kent 

Rosenqvist, Britt-Louise Haraldsson, Axel Grinde, Uno Eriksson, Kristina 

Nordenborg, Ina Elgstam, Pär Nilsson, KG Lindblad och Christina Torung, deltog 

tillsammans med fyra tjänstemän; Fredrik Åström, Kajsa Kårwik, Gunhild 

Åkerblom och Maria Wikén, samt två politiker; Mia Eriksson och Daniel 

Danielsson. Föreningarna berättade om sin verksamhet och kommunens 

representanter informerade om vad de i sin verksamhet kan bistå föreningarna 

med, bl a att Fredrik Åström eller Kajsa Kårwik kan kontaktas angående 

bidragsansökan. Frågan om kassörs-/bokföringskurs lyftes återigen som 

påminnelse om utlovad kurs under denna höst. 

 

d) Transportprojektet, slutresultat  

Av redovisat belopp enligt utgiftssammanställningen; 311 023 kr, har byalaget 

fått stöd på 309 563 kr. 5 608 kr står vi själva för p g a avdrag på 4 148 kr (2%) 

för annons utan Jordbruksverkets och Leader´s loggor, samt 1 460 kr för 

lokalhyra och fika som inte fanns med i projektbeskrivningen.  

Vi ser nu fram emot de resultat som kan åstadkommas av Bergs, Härjedalens 

och Ånge kommuners fortsatta arbete med utgångspunkt från 

projektrapporten. 

 

e) Projektsammanställning 

Byalagets medlemmars vindpengsprojekt som sammanställts för åren fr o m 

2015, uppdateras och läggs ut på hemsidan i samband med fördelningen av 

vindpeng. Avstämning av projektresultaten genomförs i slutet av året. 

 

*Sammanställningen finns under fliken Byalaget-Mötesprotokoll-Aktuella 

handlingar-Genomförda projekt nov-18. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§46.  a) Arbete, boende och energifrågor  

 Se § 35a. För att värna om fritidsboende och samtidigt göra sig mer synligt 

föreslog au att byalaget mailar Infobladet till samtliga fritidsboende. Adresser 

bör finnas hos gatubelysningsföreningar. 

Angående solenergifrågan föreslog au att inbjuda Torsten Handler, Jämtkraft, 

Jimmy Anjevall, Region Jämtland, och Jörgen Matsson, BTEA, till möte 

angående solcellsanvändning; väglyse, laddningsstationer etc. 

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att arbeta vidare i frågan. 

 

 



Övriga frågor 

§47.  a) HLR-utbildning 

 Se § 22a. Jan-Ola undersöker lämpliga datum i veckorna 46, 47 och 49 för 

kvällskurs/-er på 2-3 timmar, och meddelar Christina som bokar lokal och 

skickar inbjudan till medlemmarna (föreningar, företag, kyrkan). 

Styrelsen beslutade 

 att inbjudan ska gälla två deltagare per medlem, samt 

 att deltagandet ska vara avgiftsfritt. 

 

Nästa möte 

§48. Nästa möte är söndag 1 december kl 19.00 på Wärdshuset PaStället. Karin anmäler 

förhinder p g a adventsfirande i kyrkan. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Sara Stålhand/justerare/   Carl Gustav Lindblad/justerare/ 

 

 Sekreterarens kommentar. 


