
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 16 februari, kl 19:00 – 20:45 

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Karin Östberg, Renee Darley och 

Christina Torung, suppleanten Sonja Gustafsson och, samt inbjuden valberedning Gunnar 

Andersson och Gunnar Lundqvist. 

Förhindrade: Ledamöterna Reidar Eriksson, Carl-Gustav (KG) Lindblad och Elisabeth Lövdahl, 

suppleanterna Christina (Tina) Andersson, Zebastian Löfhaugen, Leena Grubb, Sara Stålhand, 

Jan-Ola Ericsson och Elisabeth Gunnarsson, samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§62. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg 66c) Uppskov, Handsjö Handel, 66d) 

Sponsring, fiskekort och 69a) Grön vecka. 

Justerare 

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

Gustafsson.  

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport  

§65. Den utsända ekonomiska rapporten för tiden t o m 2019-12-31 godkändes och lades till 

handlingarna. 

Beslutspunkter 

§66.  a) Årsstämma 2020 

Genomgång av årsstämmans handlingar samt förslag på medlemsavgift. 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa verksamhetsberättelsen enligt utsänt förslag men med utrymme 

 för ytterligare kommentarer, 

 att ge au i uppdrag att utarbeta förslag på budget och verksamhetsplan, samt 

 att fastställa förslag på oförändrad medlemsavgift; 400 kr. 

 

 b) Dialogmöte med kontaktpersonerna 

 Enligt beslut §58a ska byalagets kontaktpersoner kallas till dialogmöte 

 angående sin roll och sitt uppdrag. 



Styrelsen beslutade 

 att kalla kontaktpersonerna till det efter årsstämman första ordinarie 

 styrelsemötet i april. 

 

 c) Uppskov, Handsjö Handel 

 Begäran om uppskov för utbetalning av beviljat vindkraftsmedel inkom från 

 Handsjö Handel 30 december. 

Styrelsen beslutade 

att konfirmera arbetsutskottets beslut att bevilja Handsjö Handel uppskov med 

redovisningen av under år 2019 beviljad vindpeng (från 2018 års 

vindkraftmedel). 

 

 d) Sponsring, fiskekort 

 Kommunens tillväxtavdelnings fiskeutvecklare Conny Elf presenterade under 

 veckan förslag på lockbete för inflyttning till Rätansbygden i form av fem års 

 fiskesponsring där byalaget och fiskevårdsområdesföreningarna tillsammans 

 står för sponsringen. 

Styrelsen beslutade 

 att konfirmera arbetsutskottets beslut att bevilja fem års sponsring av fiskekort 

 till nyinflyttade i Rätansbygden. 

 

Informationspunkter 

§67. a) Information från byarna 

Böle: Ingen representant närvarande. 

Handsjön: Måndagar hantverkscafé kl 12, Våffelcafé 22/3 kl 12-16, 

Barnpimpeln på långfredagen, Vårmarknad med kolbulle 25/4. 

Högarbyarna: Lodjur på besök, våffelcafé startat lör- och söndagar kl 12-16. 

Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande. 

Röjan: Snötåget kommer och går… 

Rätan: Stickkafé på PaStället onsdagar jämna veckor, Reko-ring; lokalodlade 

ekologiska varor utlämnas på Tempo onsdagar udda veckor, Föreningsdialog på 

Norsgården 17/2, Semmelcafé på Norsgården 25/2. 

 

b) Svenska Kraftnät 

Arbetsutskottet har beslutat avstå att lämna synpunkter på Svenska Kraftnäts 

ansökan om tillstånd för ledningsåtgärder i Rätan. 

 

c) Transportprojektet 

Inget nytt att rapportera. 

 

 



 

d) Rapport till Mullbergs Vind 

Redovisningen av fördelningen av 2018 års vindkraftmedel inlämnades till 

Mullbergs Vind 28 januari. 

 

e) Inför fördelningen av 2019 års vindmedel 

Information om arrendeersättning för Mullbergs vindkraftsanläggning har 

inkommit. 687 089 kr blev ersättningen för år 2019. Utifrån ansökningar 

inkomna under mars månad kommer arbetsutskottet att i början av april 

upprätta förslag på fördelning av vindmedlen. Styrelsen fattar under april 

månad beslut om fördelningen. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§68.  a) Arbete, boende och energifrågor; Energiprojektet 

Styrelsen beslutade 

 att avstå att kommentera energiprojektfrågan i nuläget, samt 

 att hänskjuta frågan till verksamhetsår 2020. 

 

Övriga frågor 

§69.  a) Gröna veckan 

 Renee informerade om EU Green Week 2020 med fokus på naturen och 

biodiversitet. Målet med EU Green Week/EU:s Gröna vecka är att inspirera till 

att vidta åtgärder och undersöka hur vi kan ändra våra handlingar. Renee 

framförde även tankar kring att engagera kommunen i arrangemang av Gröna 

veckans partnerevent någon gång mellan 4 maj och 14 juni. 

 

Nästa möte 

§70. Nästa möte är söndag 15 mars kl 19.00 på Norsgården, Rätansbyn, då årsstämma hålls. 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Karin Östberg/justerare/   Sonja Gustafsson/justerare/ 


