
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 1 december, kl 19:00 – 20:40 

Plats: Wärdshuset PaStället, Rätansbyn 

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

Östberg, Renee Darley och Christina Torung, suppleanterna Leena Grubb, Sara Stålhand, 

Sonja Gustafsson och Christina (Tina) Andersson samt adjungerad kassör Britt-Louise 

Haraldsson. 

Förhindrade: Ledamöterna Reidar Eriksson och Elisabeth Lövdahl, suppleanterna Zebastian 

Löfhaugen, Jan-Ola Ericsson och Elisabeth Gunnarsson. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§51. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor: 58a) Möte för 

kontaktpersoner, och 58b) Eventuellt uppskov av RSSK:s beviljade vindpeng. 

Justerare 

§52. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Renee Darley och Tina Andersson.  

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§54. Den utsända ekonomiska rapporten för tiden t o m 2019-11-30 godkändes och lades till 

handlingarna.  

Beslutspunkter 

§55.  Inga beslutspunkter behandlades. 

 

Informationspunkter 

§56. a) Information från byarna 

Böle: Renoveringen av Bölegården är klar. 40:e julmarknaden igår. 

Handsjön: Julbord igår. Nya välkomstskyltar är på gång. 

Högarbyarna: Bommar ska placeras vid järnvägsövergången. 

Nästeln/Lillsved: Vinterdvala föreningsmässigt… 

Röjan: Väntar på att tågen ska börja gå igen… 

Rätan: PaStällets tvåårsjubileum 1/2. 

 

 



b) Ullbaggegalan 13/11 

Byalaget vann inte Ullbaggen i kategorin ”Smarta lands- och kustbygder”, men 

fick ett diplom som bevis på nomineringen. 

Olle redovisade kort från galadagarnas program. 

 

c) Tillväxtdialogen 13/11 

Detta tredje tillväxtdialogmöte ledde inte till något nytt och hade mer fokus på 

Rätansbyn i stället för hela bygden, enligt de styrelseledamöter som var 

närvarande.  

Kritik som framfördes gentemot byalaget diskuterades och kommer att 

behandlas vidare. 

 

d) HLR-kursen 18/11 

Mycket bra genomförd kurs, med 14 deltagare förutom kursledaren Jan-Ola 

Ericsson. Deltagarna fick förutom teori även genomgång av inblåsning, 

hjärtkompression och hjärtstartarens funktion.  

Ledamöterna uppmanades att vara uppmärksamma på eventuellt ytterligare 

önskemål på HLR-utbildning. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§57.  a) Arbete, boende och energifrågor: Energiträffen 25/11 

 Områden där solenergi skulle kunna användas i bygden är dels i drift av 

vägbelysning och dels i drift av kollektivtrafik. Arbetsutskottet träffade 

representanter för BTEA och Region Jämtland-Härjedalen i Åsarna, på BTEA:s 

kontor, för att försöka utröna om idéerna är realistiska och genomförbara. Inga 

direkta hinder finns men många frågor dök upp. 

Styrelsen beslutade 

 att ge au i uppdrag att fortsätta arbeta med solenergifrågan. 

 

Övriga frågor 

§58.  a) Möte för kontaktpersoner 

 Diskuterades hur kontakten mellan byalagets styrelse och dess medlemmar ska 

vara. 

Styrelsen beslutade 

 att bjuda in kontaktpersonerna till dialogmöte samt att behandla frågan vidare 

 på nästa styrelsemöte. 

 

 b) Eventuellt uppskov av RSSK:s beviljade vindpeng 

 Rätans Snöskoterklubb beviljades vindpeng på 50 000 kr som delbetalning av 

ny arbetsskoter. Beställd skoter har ej levererats än. Om leveransen dröjer till 

efter årsskiftet begär RSSK uppskov med redovisning av använd vindpeng. 



Styrelsen beslutade 

 att bevilja RSSK uppskov med redovisning av använd vindpeng. 

 

Nästa möte 

§59. Nästa möte är söndag 16 februari kl 19.00 i Bystugan, Handsjöbyn. 

Avslutning 

§60. Ordförande tackade för visat intresse det gångna verksamhetsåret, önskade god jul 

samt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Renee Darley/justerare/   Christina Andersson/justerare/ 


