
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 22 maj 2022, kl 14:00–16:50 

Plats: Forngården, Överhogdal 

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

Michael Lindblad, suppleanten Kent Rosenqvist, samt adjungerad sekreterare Christina 

Torung.  

Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl, Holger Nilsson och Marie Löfhaugen, samt 

suppleanterna Leena Grubb, Stina Torén, Tina Andersson, Jan-Ola Ericsson, Elisabeth 

Gunnarsson och Martin Bodin. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§19. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 23f) Infartsskyltarna, 23g) 

Eldsjäl 2021, och 23h) Lekplats/minigolfbana vid PaStället, samt 25b) Information från 

Leader. 

Justerare 

§20. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Michael Lindblad och Kent 

Rosenqvist. 

Föregående mötesprotokoll 

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

lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§22. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2022-05-20 godkändes och 

lades till handlingarna.  

Bylalagets fakturaadress är numera: faktura@ratansbygden.se 

Beslutspunkter 

§23.  a) Väglysemotionen 

Bryngelhögens byamän inlämnade till årsstämman 2022 en motion med 

förslaget att en del av vindpengen går till betalning av elabonnemangen i 

Rätansbygdens ”småbyar”. Motionen återremitterades till styrelsen för 

kostnadsberäkning och återrapportering före midsommar.  

Karin avlade rapport med följande kostnadsbeskrivning: 15 abonnemang 

(Handsjön ej inräknat eftersom väglyset där och bystugans el redan betalas 

med vindpeng) à 5 636 kr/år + 25% moms = 105 675 kr/år.  

Styrelsen beslutade 



att avvakta med beslut och undersöka frågan vidare, eftersom den beräknade 

årskostnaden är mycket hög. 

 

b) Justering av timdebitering för byvaktmästaren 

Au föreslog styrelsen att besluta en höjning av timdebiteringen för 

byvaktmästaren från 200 kr/timme till 250 kr/timme, inklusive moms, för 

privatpersoner och föreningar utan näringsverksamhet, samt en höjning från 

275 kr/timme till 350 kr/timme, inklusive moms, för privatpersoner som idkar 

näringsverksamhet och där arbetet utförs på näringsfastighet, aktiebolag och 

handelsbolag. 

Styrelsen beslutade 

att höja timdebiteringen för byvaktmästaren enligt arbetsutskottets förslag. 

Kent Rosenqvist reserverade sig mot beslutet.   

 

 c) Trivselpengar till Högarnes Byggnadsförening 

Högarnes Byggnadsförening har ansökt om trivselpeng till två tillställningar; 

Högardagen 23 juli och Soppkväll under älgjakten i september. Ansökta belopp 

är 2000 kr per tillfälle. Ansökan inkom efter ansökningstidens utgång för 

Högardagen men arbetsutskottet anser att båda bidragen bör beviljas. 

Styrelsen beslutade 

att bevilja Högarnes Byggnadsförening båda bidragen. 

 

d) Ukrainabidrag 

Arbetsutskottet (au) föreslog att styrelsen avsätter 10 000 kr öronmärkta för 

eventuella behov med anledning av situationen i Ukraina. 

Styrelsen beslutade 

att avsätta och öronmärka 10 000 kr enligt arbetsutskottets förslag. 

  

 e) Hemsidan 

Nordiska Stil, Fjällkonsulten och TG har tillfrågats angående ny hemsida. 

Nordiska Stil har inlämnat gediget förslag med grundkostnad på 8 000 kr. TG är 

inte intresserad av uppdraget och Fjällkonsulten har inte inlämnat något 

förslag.  

Styrelsen beslutade 

att Olle kontaktar Nordiska Stil för fortsatt arbete med en ny hemsida. 

 

f) Infartsskyltarna 

P g a ökade virkeskostnader begär skyltgruppen ytterligare 5 000 kr till 

skylttillverkningen.  

Det utskickade skyltförslaget/informationskartan över Rätan diskuterades. 

Styrelsen beslutade 



 att bevilja ytterligare 5 000 kr till skylttillverkningen, samt 

 att godkänna skyltförslaget. 

 

 g) Eldsjäl 2021 

43 röster inlämnades. Priset; presentkort på 1 000 kr kommer att utdelas på 

hembygdsgården på midsommarafton. 

Styrelsen beslutade 

att den som fick flest röster med motivering som överensstämde med 

byalagets policy var Axel Grinde.  

 

h) Lekplats/minigolfbana vid PaStället 

Förslag från Leena Grubb/Rätan Event väcktes angående lekplats vid PaStället.  

Styrelsen beslutade 

 att behandla förslaget vidare. 

 

Byalagets verksamhet  

§24.  Diskussioner kring FiskaiBergs interaktiva informationstavla. Kent ska kontakta 

Conny angående justering av informationsrubrikerna/”stenarna”, samt 

uppdatera och maila styrelsen materialet ”Sevärdheter i Rätansbygden”. Olle 

får i uppdrag att kontakta KG angående företagsbroschyren. Christina ska 

informera alla medlemmar om förutsättningarna för delaktighet i den 

interaktiva informationstavlan. 

Conny ska ha allt material till informationstavlan senast 8 juni. 

 

Informationspunkter 

§25. a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Inget att rapportera. 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Nästeln/Lillsved: Sommarcafé på Nästelns hembygdsgård fr o m 11/7 i fyra 

veckor framåt. 

Rätan: Hembygdsföreningen har ny ordförande; Mikaela Hurme. 

Hembygdsgårdens café har öppet fr o m 6/7 i sex veckor framåt. 

Midsommarfirande på Rätans hembygdsgård och Forsens Dag vid 

Handsjöforsen kommer att arrangeras. 9/7 invigs FiskaiBergs informationsplats 

vid macken. Follingers Bröd och Mathantverk öppnar Kojbyns camping och 

restaurang på Mors Dag. 

Högarbyarna: God inflyttning; 23 nyinflyttade de senaste tre åren.  

 

b) Information från Leader 

Leader Sjö, Skog och Fjäll bjuder in till träff angående Kulturens plats i 

landsbygdsutvecklingen, 1 juni kl 13-16 i Hede, på turistinformationen. 



Övriga frågor 

§26. Inga övriga frågor. 

 

Nästa möte 

§27. Nästa möte är 19 juni kl 18:00 i Gamla skolan, Söderhögen. 

 

Avslutning 

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

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Kent Rosenqvist /justerare/  Karin Östberg /justerare/ 

 

 

 


