
Protokoll fört vid möte per capsulam med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 16 januari 2022 

Ledamöter: Olle Lundgren; ordförande, Karin Östberg, Renee Darley, Elisabeth Lövdahl, 

Sonja Gustafsson och Michael Lindblad.  

Suppleanter: Kent Rosenqvist, Jan-Ola Eriksson, Leena Grubb, Holger Nilsson, Stina Torén 

och Christina Andersson. 

Protokollförare: Christina Torung  

§53 Styrelsen har vid mötet den 16 januari behandlat beslutsfrågorna 58a-e (enligt utsänd 

dagordning). Nedan anges beslutsfrågorna som 54 a-e. Samtliga förslag till beslut är 

arbetsutskottets förslag. 

§54 a Bidragsansökan FiskaiBerg 
Vid senaste styrelsemötet fick Au i uppdrag att undersöka projektidén närmare och att höra 
vilka synpunkter berörda fiskevårdsområden har. Detta har genomförts. Frågan om att skära 
i kostnaderna för projektet genom att begränsa antalet interaktiva spel till tre har 
undersökts (kostnaderna kan reduceras med 67 500 kr). När det gäller berörda 
fiskevårdsområden har två svarat att de är entydigt positiva till projektet. Det tredje 
fiskevårdsområdet har inget emot projektet i sig men menar att det inte bör genomföras nu 
när traktens miljö riskerar att försämras påtagligt genom vindkraftsexploatering. 
  
Förslag till beslut 
Byalagets styrelse upprepar sin tidigare syn att projektet bedöms vara intressant och att det 
passar in i bygdens utvecklingstankar. Byalaget är berett att arbeta för att säkerställa ett 
bidrag på 378 400 kr (445 900 – 67 500 kr), dels genom att ta i anspråk överskott från 2021 
års verksamhet dels nyttja Rätansbygdens utvecklingsfond. 
 
Samtliga ordinarie ledamöter yrkade bifall till förslaget. 
Fyra suppleanter yrkade bifall till förslaget. 
En suppleant yrkade avslag på förslaget. 
En suppleant yrkade bifall men med reservation mot att banta bidraget med nämnd summa. 
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
§54 b Omprövning vattendom – Byalagets roll 

• För första gången ska vattendomen för Ljungan omprövas (liksom för andra 
vattensystem i landet). 

• Upplägget är att verksamhetsutövaren (kraftbolaget) och Länsstyrelsen i samverkan 
ska komma fram till vilka ändringar i gällande dom som bör genomföras. Resultatet 
av samverkan ska lämnas in till domstolen i slutet på år 2022. Under arbetet 
(samverkan) finns det möjlighet till inspel från andra. Oklart hur intresserade 
kraftbolagen är att ta in inspel från andra. Länsstyrelsen är öppen för inspel (vissa 
FVO har lämnat synpunkter). 



• Det är miljöaspekter i vid mening det handlar om (naturmiljö, fiske, erosion mm). 
Däremot är det inte fråga om att ta ställning till enskilda intressen, inte heller 
bygdepengen är uppe för omprövning. I praktiken är det en prövning av 
vattenkraften mot miljöbalkens regler. 

• Just nu pågår arbetet med att ta fram en nulägesbeskrivning. Med den som grund 
bedöms sedan vilka anpassningar i nuvarande dom som är lämpliga. 

  
Slutsats: 
Ett sätt för Byalaget att engagera sig i omprövningen skulle kunna vara att ta del av 
nulägesbeskrivningen när den finns på plats (till sommaren?) och med utgångspunkt från 
den bedöma om Byalaget ska lämna synpunkter av ett eller annat slag till Länsstyrelsen. 
  

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar enligt Slutsats ovan. 
 
Samtliga ordinarie ledamöter yrkade bifall till förslaget. 
Fem suppleanter yrkade bifall till förslaget. En suppleant lämnade inget yrkande. 
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 
  
 
§54 c Årsstämma 20/3 – valberedningsinfo 
  
Förslag till beslut 
Beslutas att ”aktivera” valberedningen och informera om vilka nyval som behövs. 
 
Samtliga ordinarie ledamöter yrkade bifall till förslaget. 
Fem suppleanter yrkade bifall till förslaget. En suppleant lämnade inget yrkande. 
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 
  
  
§54 d Förutsättningar för sekreterarens fortsatta engagemang 
Tjänstgörande sekreterare har tagit ett stort ansvar trots att hon egentligen lämnat sitt 
uppdrag. Det finns all anledning att skapa så goda arbetsförutsättningar som möjligt för 
henne så att hon, om möjligt, kan fortsätta att bistå styrelsen och byalaget. 
  
Förslag till beslut 
Au föreslår dels att inför alla möten överväga sekreterarens möjligheter att delta på distans 
dels att hon kompenseras för resekostnader (bilersättning) från sin nuvarande bostadsort till 
byalagets aktiviteter. 
 
Samtliga ordinarie ledamöter yrkade bifall till förslaget. 
Fem suppleanter yrkade bifall till förslaget. En suppleant lämnade inget yrkande. 
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 
  
  
§54 e Informations- och diskussionsmöte 20/2 



Syftet med informations- och diskussionsmötet är tvåfallt. Dels kommer Esbjörn Wickström 
att inspirera inför fortsatt arbete med att utveckla bygden dels, med Esbjörns inspel som 
bas, diskutera hur Byalaget kan gå vidare i sitt arbete. 
Enligt Au bör Byalaget kunna bjuda på kaffe vid träffen. 
Den rådande smittosituationen gör emellertid att vi får vara beredd att måsta skjuta denna 
träff till senare under året. 
  
 
Förslag till beslut 
Byalaget står för kaffe vid informations- och diskussionsmötet. 
 
Samtliga ordinarie ledamöter yrkade bifall till förslaget. 
Fem suppleanter yrkade bifall till förslaget. En suppleant lämnade inget yrkande. 
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 
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