
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens byalag 
 

 

 

 

Tid:   Söndagen den 10 april 2022, kl. 14.00 

Plats:  Bystugan i Handsjön 

Närvarande: Olle Lundgren, ordf., ledamötena Karin Östberg, Renee Darley, 

Elisabeth Lövdahl samt suppleanterna Martin Bodin och Kent 

Rosenqvist. 

 

Förhindrade: Marie Löfhaugen,Holger Nilsson, Elisabeth Gunnarsson Tina 

Andersson och Leena Grubb och Jan-Ola Ericsson samt 

adjungerade kassören Fredrik Norling och adjungerade 

sekreteraren Christina Torung. 

 

 

Öppnande 

§ 8  Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Karin Östberg utsågs till mötessekreterare. 

 

§ 9 Faställande av dagordning 

 Utsänd dagordning godkändes 

 

 Justerare 

§ 10 Elisabeth Lövdahl och Renee Darley valdes att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

 Föregående mötesprotokoll 

§ 11 Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

Ekonomisk rapport 

§ 12 En ekonomisk rapport för verksamheten fram till den 9/4 2022 var utsänd. 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

 Beslutspunkter 

§13 a) Mötesplan 

 Styrelsen beslutar att fastställa utsänt förslag till mötesplan med ett undantag: 

Det föreslagna mötet den 15 maj flyttas till den 22 maj (se bilaga) och 

samordnas om möjligt med studiebesök på Forngården i Överhogdal (interaktiv 

informationstavla tänkt för FiskaiBerg).. 

 

 b) Förlängning av projekt 

 Styrelsen beslutar att bevilja Handsjöns byförening en förlängning av 

bystugeprojektet med tre år. 



 

 c) Kassörens förutsättningar 

 Styrelsen beslutar att ingå överenskommelse med Bölebygg om kassörens 

engagemang i Byalaget med en trolig omfattning om 100-150 timmar à 350-400 

kr/tim. Överenskommelsen, inklusive krav på kvartalsvis redovisning av 

arbetsinsatsen, ska sättas på pränt. Det blir AU:s uppdrag. 

 

 d) Byalagets hemsida 

 Önskemål har framförts om en mer överskådlig och aktuellare hemsida. 

Sonderingar har gjorts med Företaget Nordisk Stil om att genomföra ett arbete. 

 Styrelsen beslutar att kontakt även ska tas med Thommy Gunnarsson, Rätan 

innan slutlig ställning tas i frågan. 

 

 Även Byalaget Facebook sida togs upp till diskussion. Konstaterades att en 

öppen sida har sina fördelar. Dock viktigt att bevaka att inget olämpligt innehåll 

publiceras. Martin Bodin och Kent Rosenqvist utsågs att bevaka och moderera 

sidan. 

 

 e) Motion Bryngelhögens byamän 

 Styrelsen beslutar att kontakt ska tas med den som undertecknat motionen för att 

klarera vad som menas med ”småbyar”. Dessutom bör en inventering av vilka 

vägbelysningsföreningar som finns genomföras.  

 

Med det som grund bör de ekonomiska konsekvenserna av förslaget kunna 

bedömas.  

 

f) Skyltgruppen 

Skyltgruppens förslag till arbetsinsats presenterades. 

Styrelsen beslutar i enlighet med skyltgruppens förslag som var utsänt på 

förhand. 

 

g)Eldsjälsgruppens förslag 

Styrelsen beslutar i enlighet med Eldsjälsgruppens förslag som var utsänt på 

förhand. 

 

 Byalagets verksamhet 

§14 Inför detta styrelsemöte aviserades ett behov av/en möjlighet till diskussion om 

styrelsens förväntningar inför verksamhetsåret. Någon fullödig diskussion 

genomfördes inte. Till det var alltför få ledamöter närvarande. 

 Diskussionen får genomföras vid kommande styrelsemöten. Tills vidare kan 

stickordvis noteras vad som redovisades, t.ex.: 

 Ökad öppenhet såväl inom föreningen som mot omvärlden, prestigefria 

diskussioner, öppna föreningen för enskilda medlemmar, ordna större 

informationsmöten, åter bli medlem i Destination Vemdalen, välkomna 

inflyttare, attrahera yngre människor. 

 

 



 Informationspunkter 

§ 15 Rätans hembygdsförening redovisade att sommarkafè, Forsens dag, 

midsommarfest och kolbulledag kommer att genomföras. 

 

 Övriga frågor 

§ 16 Inga övriga frågor anmäldes. 

 

 Nästa möte 

§ 17  Nästa möte bestämdes till den 22 maj. Tid på dagen blir avhängigt möjligheten 

att samordna styrelsemötet med ett studiebesök i Överhogdal. 

 

 

Olle Lundgren  Karin Östberg 

 Ordf.   Sekr. 

 

 

 Renee Darley  Elisabeth Lövdahl 

 Justerare   Justerare 


