Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag
Tid: Söndagen den 28 augusti 2022, kl 18:00–19:05
Plats: Bölegården, Rätansböle
Närvarande: Olle Lundgren; ordförande, ledamöterna Karin Östberg, Renee Darley och
Holger Nilsson, samt adjungerad sekreterare Christina Torung.
Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl, Michael Lindblad och Marie Löfhaugen, samt
suppleanterna Stina Torén, Tina Andersson, Jan-Ola Ericsson, Elisabeth Gunnarsson, Leena
Grubb och Martin Bodin, samt adjungerad kassör Fredrik Norling.
Öppnande
§40. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
Dagordning
§41. Den utsända dagordningen godkändes.
Justerare
§42. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Karin Östberg och Renee Darley.
Föregående mötesprotokoll
§43. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll föredrogs. Protokollet godkändes och
lades till handlingarna.
Ekonomisk rapport
§44. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2022-08-24 godkändes och
lades till handlingarna.
Beslutspunkter
§45.
a) Väglysemotionen
Bryngelhögens byamän inlämnade till årsstämman 2022 en motion med
förslaget att en del av vindpengen går till betalning av de fasta el/vägbelysningsabonnemangen i Rätansbygdens ”småbyar”. Motionen
återremitterades till styrelsen för kostnadsberäkning och återrapportering före
midsommar.
Arbetsutskottet (au) avlade rapport på styrelsemöte 19 juni 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. Den beräknade årskostnaden blir alltså mycket hög.
Au föreslog därför att:
a) en del av vindpengen går till betalning av halva kostnaden för el/vägbelysningsabonnemang, d v s 52 500 kr/år,

b) en förutsättning för bidrag är medlemskap i Rätansbygdens byalag (för
närvarande är två väglyseföreningar inte medlemmar),
c) kostnaderna för bidraget fördelas proportionellt mellan vindmedlens olika
utgiftsområden – förutom för Handsjön.
Kent Rosenqvist ansåg att Rätans Gatubelysningsförening har så låg årsavgift
per medlem, så pass god ekonomi samt att Rätansbyn inte bör räknas som
”småby”, så han föreslog att alla abonnemang där årsavgiften är minst 600
kr/medlem ska få hela abonnemanget betalat med bidrag. Dock hade ingen
total kostnadsberäkning gjorts.
Leena föreslog enligt Kents förslag med undantaget att bidraget ska täcka halva
abonnemanget i stället för hela.
Styrelsen beslutade 19 juni att utföra total kostnadsberäkning för alla tre
förslagen, samt att presentera förslagen för årsstämman i mars 2023.
Karin redovisade för några föreningars kostnader men eftersom flera
abonnemang för väglyse betalas av samfälligheters medlemsavgifter, så är det
svårt att få en tydlig och rättvis bild av abonnemangskostnaderna.
Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag;
d) att en del av den årliga vindpengen går till betalning av halva kostnaden för
el-/vägbelysningsabonnemang, d v s totalt 52 500 kr/år, för samtliga
medlemsföreningar, att gälla fr o m tidigast år 2023 beroende på
årsstämmans beslut.
b) Medlemskap i FiskaiBerg/medlemsföreningar?
Medlemsföreningen FiskaiBerg har begärt att byalaget ska bli dess medlem och
därmed betala medlemsavgift. Medlemskap i en medlemsförening skulle i
förlängningen innebära medlemskap i samtliga medlemsföreningar.
Styrelsen beslutade
att byalaget inte ska vara medlem i någon av dess medlemsföreningar.
Byalagets verksamhet
§46.
a) Diskussion kring ledamöters och suppleanters tankar om sitt engagemang i
och sina förväntningar på sitt styrelseuppdrag.
Inte heller detta möte hade tillräckligt stor uppslutning för en bra diskussion
med bra utfall. Synpunkter från mötet 10 april (se protokoll §14) och mötet 19
juni (se protokoll §35) innehöll bl a förslag att ordna styrelsekonferens under
innevarande höst. Med anledning av kvällens låga deltagarantal beslutades att
frågan om konferens behandlas nästa möte.
Informationspunkter
§47.
a) Information från byarna

Böle/Röjan: 18 september tas potatisen upp. 24 september firas Inlandsbanans
100 år i Överhogdal, men med tåg passerande Röjans station.
Handsjön: Välbesökt sommarcafé under fyra helger och Lysnatta igår kväll (27
augusti). Höstmarknad 29 oktober.
Nästeln/Lillsved: Ingen representant närvarande.
Rätan: Ingen representant närvarande.
Högarbyarna: Tjurkalv slaktad respektive född! Skördefest 17 september.
b) Hemsidan
Nordiska Stil har presenterat förslag och arbetet med hemsidan går vidare
utifrån idé med tre ”huvuden”; Byalaget, Vindmedel och Anslagstavla. Den nya
hemsidan visades upp så gott det gick p g a problem hos webbhotellet.
c) Omförhandling av vattendomarna i Ljungan
Ingen ny information har inkommit men kommer att vidarebefordras till
fiskevårdsområdesföreningarna så snart den inkommer.
e) Lekpark vid PaStället
Tanken att anlägga en lekpark vid PaStället diskuterades vid förra mötet,
men underlaget för beslut var då för tunt. Frågan är öppen för vidare
behandling under kommande möten.
Övriga frågor
§48.
Kent Rosenqvist inlämnade 20 augusti, per e-post till byalaget, meddelande om
sin omedelbara avgång som suppleant i byalagsstyrelsen, dock med avsikt att
slutföra sina uppdrag i skylt- respektive eldsjälsgruppen.
Nästa möte
§49. Nästa möte är 25 september kl 18:00 på Norsgården, Rätan.

Avslutning
§50. Ordförande tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.
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