
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 12 september, kl 18:00 – 20:10 

Plats: Hembygdsgården, Rätansbyn 

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

Gustafsson och Michael Lindblad, suppleanterna Leena Grubb, Jan-Ola Ericsson, Kent 

Rosenqvist, Stina Torén samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson och adjungerad 

sekreterare Christina Torung. 

Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl och Marie Löfhaugen, samt suppleanterna 

Holger Nilsson, Elisabeth Gunnarsson och Tina Andersson. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§10. Den utsända dagordningen godkändes med tillägg 16b) Kents skrivelse. 

Justerare 

§11. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Michael Lindblad och Sonja 

Gustafsson.  

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§13. Ekonomisk rapport för verksamheten t o m 2021-09-12 föredrogs, godkändes och lades 

till handlingarna.  

Beslutspunkter 

§14.  a) Val av vice ordförande och arbetsutskott 

Styrelsen beslutade 

 att till vice ordförande utse Karin Östberg. 

att till arbetsutskott utse ordförande Olle Lundgren, vice ordförande Karin 

Östberg, kassör Britt-Louise Haraldsson och sekreterare Marie Löfhaugen. 

 

b) Val av kontaktperson för vaktmästeri respektive inflyttningsfrågor 

Styrelsen beslutade 

att till kontaktperson för vaktmästeri utse Jan-Ola Ericsson, samt 

att till kontaktperson för inflyttningsfrågor utse Karin Östberg. 

 

c) Fastställande av mötesplan 



Styrelsen beslutade 

att fastställa mötesplanen enligt utsänt förslag med ändring av platsen för 

mötet 14 november från Söderhögens gamla skola till Handsjöns bystuga. 

 

Informationspunkter 

§15. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Böle Upp och Ned och Böleklassikern är avslutade. Kommande är 

Farsdagskolbulle, Julmarknad samt Barnfest/julgransplundring. Närmast är den 

gemensamma ”pärplockningen”. 

Handsjön: Höstcafé i oktober och adventscafé i december. 

Rätan: Hembygdsgården: Sommarcaféet gav dubblad intäkt jämfört med 

tidigare år. Kommande är teaterdagar under höstlovet. Aktivitetsparken är 

färdigställd. Föreningen var värd för byalagets jubileum, överbliven tårta 

skänktes till Östgärde. Kväll med Jon Olofsson och Dan Andersson-musik 

planeras. 17 nyinflyttade det senaste året i Rätan.  

Högarbyarna: Soppkväll med femtiotalet gäster. Tio nyinflyttade de senaste två 

åren. 

 

b) Drömmen om fjället 

Som tack för inbjudan till byalagets jubileum överlämnade Destination 

Vemdalen/VD Anna Hansson boken Drömmen om fjället som gåva, och 

styrelsen beslutade placera boken i hembygdsgårdens servering. 

 

Byalagets verksamhet och rollen i styrelsen 

§16. a) Genomgång av byalagets policies och verksamhet 

Olle redovisade kort byalagets styrdokument: stadgar, avtalet med vindbolaget, 

utvecklingsplanen samt fördelningspolicyn/”Överenskommelsen”. Samtliga 

styrdokument utom avtalet finns på byalagets hemsida.  

Hanteringen av Rätans Utvecklingsfond (RUF) som beskrivs i fördelningspolicyn 

diskuterades. Arbetsutskottet utsågs att förtydliga möjligheten att kalla till 

extra föreningsstämma och återrapportera till styrelsen.  

Frågor om marknadsföringen av byalagets arbete samt medlemmarnas 

engagemang lyftes och kommer att behandlas vidare på kommande 

styrelsemöte. Kent föreslog kontakt med Esbjörn Wickström, projektledare och 

konsult, med rötter i Rätan, inför eventuellt utvecklingsprojekt. 

 

 b) Kents skrivelse 

Till årsstämman lämnade Rätans Hembygdsförening in en skrivelse/motion 

angående intensifiering av insatser för en positiv utveckling i Rätansbygden. 

Motionen samt styrelsens förslag till svar på motionen behandlades av 

årsstämman som beslutade att återremittera ärendet till styrelsen.  



Delar av motionen behandlades under kvällens möte. 

Skyltgrupp: Kent utsågs till sammankallande och ska utarbeta förslag på 

åtgärder som presenteras nästa styrelsemöte.  

Padelbana och minigolfbana (ej nämnda i motionen): Styrelsen fastslog att 

byalaget har en samlande och samordnande roll, inte drivande av aktiviteter 

som tydligt ryms inom medlemmars verksamhetsområde. 

Rapporterades om enkätundersökningen angående besöksnäringen, utförd 

säsong 2020 (rapporterades även på styrelsemöte våren 2021).  

Frågan om mer aktivt samarbete med byalagets medlemmar diskuterades och i 

enlighet med tidigare styrelsebeslut kommer kontaktpersonerna att kallas till 

möte i avsikt att skapa ökat samarbete.   

 

Övriga frågor 

§17.  a) Valborgsmässofirande diskuterades.  

 b) Infobladet för okt-dec delas ut vid månadsskiftet. Manus till sekreteraren 

senast 26 september. 

 c) Renee anmäler facebooksidan som ärende till nästa styrelsemöte. 

 

Nästa möte 

§18. Nästa möte är 10 oktober på hembygdsgården i Nästeln. 

Avslutning 

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

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Michael Lindblad/justerare/  Sonja Gustafsson/justerare/ 


