
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 10 oktober 2021, kl 18:00 – 20:35 

Plats: Hembygdsgården, Nästeln 

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

Gustafsson, Elisabeth Lövdahl och Marie Löfhaugen, suppleanterna Tina Andersson, Holger 

Nilsson, Jan-Ola Ericsson och Kent Rosenqvist, adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson 

samt adjungerad sekreterare Christina Torung.  

Bergs kommuns näringslivsutvecklare Sandra Landén besökte mötet under §20. 

Förhindrade: Ledamoten Michael Lindblad samt suppleanterna Stina Torén, Leena Grubb 

och Elisabeth Gunnarsson. 

Öppnande 

§20. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. Därefter följde en 

presentationsrunda då Sandra berättade om sitt uppdrag kopplat till föreningsliv och 

företagande. Eventuella frågor och tankar kring vad kommunen kan bistå med, angående 

föreningsliv och företagande, mailas till Sandra.landen@berg.se 

Dagordning 

§21. Den utsända dagordningen godkändes med tilläggen 25c) Uppskov 

vindpengsredovisning och 26d) Inbjudan samråd. 

Justerare 

§22. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Holger Nilsson och Jan-Ola 

Ericsson. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§24. Ekonomisk rapport för verksamheten t o m 2021-10-10 föredrogs, godkändes och lades 

till handlingarna.  

Beslutspunkter 

§25.  a) Skyltgrupp 

Kent presenterade sitt utsända förslag Skyltgrupp. 

Styrelsen beslutade 

 att tillsätta en skyltgrupp enligt förslaget (se bilaga), 

 att avsätta max 10 000 kr per år till skyltgruppens uppdrag, 

 att Kent Rosenqvist utses till sammankallande i skyltgruppen, samt 



att Olle Lundgren kontaktar byvaktmästaren och Leena Grubb angående 

uppdrag i skyltgruppen. 

 

b) Böleleden 

Föreningen Bölegården har inkommit med förslag på drift och skötsel av 

vandringslederna i bygden. 

Styrelsen beslutade 

att besluta enligt Föreningen Bölegårdens förslag (se bilaga).  

 

c) Uppskov vindpengsredovisning 

Rätans Hembygdsförening har inkommit med begäran om uppskov av 

redovisning av vindpeng till projekt Skvaltkvarn. 

Styrelsen beslutade 

att bevilja Rätans Hembygdsförening uppskov av redovisning av vindpeng, till 

projekt Skvaltkvarn, till år 2022. 

 

Byalagets verksamhet  

§26. a) Stadgarna 

I byalagets stadgar står att minst 50% medlemsnärvaro krävs för årsstämmas 

beslutsmässighet. Det låga intresse som finns för föreningsliv i allmänhet och 

årsmöten i synnerhet, skapar en omöjlig situation vid årsmöten då 

beslutsmässighet nästan aldrig uppnås. 

Styrelsen beslutade 

att föreslå kommande årsstämma att kravet på minst 50% medlemsnärvaro på 

årsstämma ska strykas ur stadgarna. 

 

b) Återremissen 

Rätans Hembygdsförenings skrivelse/motion angående besöksnäringen i 

bygden m m återremitterades av årsstämman till styrelsen. Frågorna i 

skrivelsen har behandlats eller kommer att behandlas under verksamhetsåret 

som delar av årets verksamhetsplan. Ingen ytterligare åtgärd föreslås. 

Fråga har även ställts angående användningen av Rätans utvecklingsfond (RUF).  

Styrelsen beslutade 

att följande tillägg, med kursiverad text, till Överenskommelsen om fördelning 

av årlig vindersättning ska gälla för RUF: 

”15% tillförs Rätansbygdens utvecklingsfond (RUF). RUF är tillgänglig för alla 

byar. Medlen ska framför allt användas för större insatser inom bygden och i 

enlighet med gällande utvecklingsplan. Byalagets stämma, ordinarie eller extra 

stämma, beslutar om användningen av RUF. Ambitionen ska vara att under de 

inledande åren successivt avsätta en större andel av tillgängliga medel till RUF 

och därmed bygga upp ett verksamt kapital i fonden.” 



  

c) Stipendiestatuterna 

Med utgångspunkt från odlingskursen 2017 beslutade årsstämman att under 

verksamhetsåret 2018 utforma stipendium för fortbildning i något som i 

förlängningen kan gynna utvecklingen i bygden i enlighet med 

Överenskommelsen om fördelning av årlig vindersättning. Specifika statuter för 

stipendiet fastslogs inte då. 

Styrelsen beslutade 

att följande tillägg i Överenskommelsen om fördelning av årlig vindersättning 

ska gälla för stipendium: 

”Stipendium finns att söka för den som vill fortbilda sig i något som i 

förlängningen kan gynna bygdens utveckling i enlighet med denna 

överenskommelse. Sökande ska ha anknytning till byalaget, som medlem i 

medlemsförening eller anställd i medlemsföretag t ex. Ansökan med namn, 

kontaktuppgifter, beskrivning av fortbildningen och ansökningssumma mailas 

eller skickas in till byalaget (se kontaktuppgifter nedan).”,  

att avsätta 10 000 kr per år för ändamålet i budget, samt 

att 10 000 kr är maximalt belopp för ett enskilt stipendium. 

 

Ovanstående beslut under §26 ska, för att bli fastlagda, bekräftas av byalagets 

årsstämma. 

 

d) Inbjudan samråd  

Eolus har inkommit med inbjudan till samråd angående eventuellt 

vindparksanläggande på Nordkölen. Samråd äger rum på Norsgården 25 och 26 

oktober kl 13-20. Anmälan görs senast 22 oktober till projektledare Anna 

Gunnarsson tel 0732186668. 

Byalaget som förening har inga åsikter i frågan men Eolus inbjudan kommer att 

skickas ut till samtliga medlemmar. 

 

Informationspunkter 

§27. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Potatisen är upptagen och Myrängebron är invigd med 

bandklippning, tal och förtäring. 

Handsjön: Höstcafé med underhållning söndag 17 oktober. 

Nästeln: Hembygdsföreningen är just nu i vinterdvala… 

Rätan: 42 närvarande på föreläsning om avrättningsplatser. Tack för 

vindpengar som gjort verksamhet möjlig. 

Högarbyarna: Tre hus till salu och fem kalvar födda. Stor succé blev 

köttförsäljning via Rekoring. 

 



Övriga frågor 

§28.  Inga övriga frågor anmälda. 

 

 

Nästa möte 

§29. Nästa möte är 14 november kl 18:00 i Handsjöns bystuga. 

Avslutning 

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

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

  

Holger Nilsson /justerare/   Jan-Ola Ericsson /justerare/ 


