
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag

Tid: Torsdagen den 27 maj, kl 18:00 – 18:50

Plats: Norsgården, Rätansbyn

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Carl-Gustav (KG) Lindblad, Karin
Östberg, Renee Darley, Sonja Gustafsson (digitalt) och Christina Torung, suppleanterna
Leena Grubb, Elisabeth Kristensson, Elisabeth Gunnarsson och Holger Nilsson (digitalt), samt
adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson.

Förhindrade: Ledamoten Elisabeth Lövdahl, suppleanterna Tina Andersson, Jan-Ola Ericsson
och Michael Lindblad.

Öppnande
§6. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till det första
fysiskt/digitala mötet.

Dagordning
§7. Den utsända dagordningen godkändes.

Justerare
§8. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Elisabeth Kristensson och Leena
Grubb.

Föregående mötesprotokoll
§9. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs, dels från senaste fysiska mötet
men även de beslut som tagits via e-post. Protokollet och de utskrivna besluten godkändes
och lades till handlingarna.

Ekonomisk rapport
§10. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamhetsår 2020 samt för 2021 t o m 24 maj
godkändes och kommer att behandlas på kommande årsmöte.

Beslutspunkter
§11. a) Årsstämma 2021
Styrelsen beslutade

att årsstämma ska äga rum onsdag 18 augusti kl 18:00 på Norsgården, samt
att ge arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta handlingarna till årsmötet och
sprida dessa för diskussion inför stämman.

b) Skrivelse/motion från Rätans Hembygdsförening
Rätans Hembygdsförening har inkommit med en skrivelse/motion angående
besöksnäringen i bygden.

Styrelsen beslutade



att ge arbetsutskottet i uppdrag att inför årsstämman formulera förslag till
hantering av motionen.

Informationspunkter
§12. a) Stipendieansökan

En stipendieansökan har inkommit från privatperson angående idrottslig
förkovran utomlands. Arbetsutskottet anser att ansökan inte faller inom ramen
för byalagets verksamhet och föreslog avslag på ansökan.

Styrelsen beslutade
att avslå ovan nämnda stipendieansökan.

b) Rapport, enkät
På förfrågan från Mats Bergman och Stina Thorén har byalaget stått som
ansvarig för genomförande av enkätundersökning angående besökares och
boendes uppfattning om bygden. Enkäten fanns under sommaren 2020 på
Wärdshuset, macken, Tempo och i Kojbyn. 34 svar inkom, samtliga med positiv
syn på bygden, framförallt gällande bemötandet. Negativa synpunkter på bl a
trafiken, angående strandstädning och skötseln av vandringsleder fanns också.

Styrelsen beslutade
att ge arbetsutskottet i uppdrag att sammanställa enkäterna, presentera
resultatet på årsmötet, samt utifrån resultatet kontakta eventuella intressenter.

Övriga frågor
§13. a) Padelbana

Leena lyfte fråga angående anläggande av padelbana i bygden. Inget beslut
togs men frågan har väckts och kommer att bevakas av styrelsen.

Nästa möte
§14. Nästa möte är årsstämman 18 augusti kl 18:00 på Norsgården. Förberedelser inför
årsstämman kommer att hanteras via e-post och sms-grupp.

Avslutning
§15. Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.

Christina Torung /sekreterare/ Olle Lundgren /ordförande/

Leena Grubb/justerare/ Elisabeth Kristensson/justerare/


