
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 14 november 2021, kl 18:00 – 20:25 

Plats: Bystugan, Handsjön 

Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Renee Darley, Sonja Gustafsson, 

Elisabeth Lövdahl och Michael Lindblad, suppleanten Kent Rosenqvist samt adjungerad 

sekreterare Christina Torung.  

Esbjörn Wickström, Bizformate AB och Conny Elf, medlemsföreningen FiskaiBerg gästade 

mötet under §31. 

Förhindrade: Ledamöterna Karin Östberg och Marie Löfhaugen, suppleanterna Tina 

Andersson, Leena Grubb, Holger Nilsson, Elisabeth Gunnarsson, Stina Torén och Jan-Ola 

Ericsson samt adjungerad kassör Britt-Louise Haraldsson. 

Öppnande 

§31. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. Därefter 

presenterade Esbjörn tankar och frågeställningar kring utvecklings- och förändringsarbete 

inom föreningslivet (se bilaga).                                                                                                                          

Conny presenterade projektidén Interaktiva FiskaiBerg; upprättande av ett interaktivt 

informationscenter i Rätan, samt inlämnade ansökan om bidrag från RUF (Rätans 

Utvecklingsfond) till projektet.  

Dagordning 

§32. Den utsända dagordningen godkändes med ändring av punkt 38b) Skyltgruppen, från 

informationspunkt till beslutspunkt 36b).   

Justerare 

§33. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Michael Lindblad och Elisabeth 

Lövdahl. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§35. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2021-11-09 godkändes och 

lades till handlingarna.  

Beslutspunkter 

§36.  a) Alkohol, bidragsansökan 

Arbetsutskottet föreslog att i samband med ansökan om vindpeng till 

trivselarrangemang ska inköp av alkoholhaltiga drycker ej vara 



bidragsberättigat samt att det skrivs in som tillägg i ”Överenskommelse inom 

Rätansbygdens byalag om fördelning av årlig vindersättning”.  

Styrelsen beslutade 

 att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

  

b) Skyltgrupp 

Enligt §25a har skyltgrupp utsetts bestående av sammankallande Kent 

Rosenqvist, byvaktmästare Roland Gunnarsson och Leena Grubb. Kent 

presenterade skyltgruppens förslag på åtgärder inklusive budget samt tillägg 

med tidsplan (se bilagor). Budgeten visade sig vida överstiga de avsatta 10 000 

kr per år. 

Styrelsen beslutade 

  att avvakta med beslut till år 2022, angående skyltgruppens förslag. 

 

 c) Mikrolån 

Renee Darley/Ullaffären i Söderhögen ansökte om mikrolån på 10 000 kr för 

inköp av två stora växtarmaturer.  

Styrelsen beslutade 

att bevilja Renee Darley mikrolån på 10 000 kr för inköp av två stora 

växtarmaturer. 

 

Byalagets verksamhet  

§37. a) Facebooksidan 

Renee påtalade avsaknaden av information om byalagets verksamhet på 

facebooksidan ”Rätansbygdens byalag”. Sidan kanske bör döpas om med tanke 

på dess innehåll som mest liknar en anslagstavla? Finns någon inom styrelsen 

som kan ta på sig administratörsuppdraget? Frågan kommer att behandlas 

vidare. 

b) Vindkraftsfrågor  

Enligt byalagets stadgar, punkt 3 ”Uppgifter”, ska byalaget bevaka bygdens 

intressen i samband med vindkraftsutbyggnaden. Enligt tidigare styrelsebeslut 

2017-06-11 har Kent Rosenqvist, ingående i den då s k förhandlingsgruppen, 

mandat att bevaka vindkraftsfrågan gällande Nordkölen. Styrelsen såg ingen 

anledning att ändra på det beslutet, och utvidgade mandatet till att gälla hela 

Rätansbygden. 

 

Informationspunkter 

§38. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Inget att informera om. 

Handsjön: Adventscafé första advent. 

Nästeln/Lillsved: Ingen närvarande. 



Rätan: Rätans IF fyller 100 år 2022 och planerar nu firandet. Eventuellt kommer 

pumptrackbana att anläggas där tennisbanan nu ligger. Hembygdsgårdens 

älgsoffa blir föremål för filminspelning! Kommunen efterlyser tomma hus, 

enligt Kent. 

Högarbyarna: Tjurkalv inköpt av Ullaffären. 

 

c) Informations- och diskussionsmöte 

Styrelsemötet 13 februari viks för informations- och diskussionsmöte. Samtliga 

medlemmar kommer att bjudas in. Av utrymmesskäl ändras lokalen från 

PaStället till Norsgården. Lokal för mötet 16 januari ändras från Handsjöns 

bystuga till Wärdshuset PaStället. 

OBS! Efter mötet har datum ändrats till 20 februari pga inbjuden gästs möjlighet att delta. 

 

d) Påminnelse slutrapport/uppskovsansökan 

4 november mailades påminnelse ut till samtliga medlemmar. 

 

e) Business Innovation Day 

4 november mailades information för kännedom till samtliga medlemsföretag.  

 

f) Ekonomisk fråga, Handsjö Handel 

Handsjö Handel/Martin Bodin har inkommit med förhandsinformation inför 

bidragsansökan gällande utbyggnad av Handsjö Handel i Rätan. 

 

g) Innovativa transportlösningar 

Byalagets slutrapport efter projektet Innovativa transportlösningar med 

utgångspunkt från Röjans station kan komma att utgöra underlag i projektet 

BINOVA där bl a Bergs kommun ingår. 

Övriga frågor 

§39.  Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§40. Nästa möte är 12 december kl 18:00 i Bölegården, Rätansböle. 

Avslutning 

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

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

 Michael Lindblad /justerare/  Elisabeth Lövdahl /justerare/ 


