
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 30 oktober 2022, kl 18:00–19:40 

Plats: Norsgården, Rätansbyn 

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

suppleanterna Christina (Tina) Andersson och Leena Grubb, adjungerad kassör Fredrik 

Norling samt adjungerad sekreterare Christina Torung via facetime.  

Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl, Michael Lindblad, Holger Nilsson och Marie 

Löfhaugen, samt suppleanterna Stina Torén, Jan-Ola Ericsson, Elisabeth Gunnarsson och 

Martin Bodin. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§52. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 56c) Styrelsekonferens, 

56d) Begäran från Föreningen Bölegården, och 58a) FiskaiBerg, rapportering. 

Justerare 

§53. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina Andersson och Leena 

Grubb. 

Föregående mötesprotokoll 

§54. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll (28/8) föredrogs. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§55. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2022-10-26 godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter 

§56.  a) Medlemskap i Destination Vemdalen 

Kontakt har tagits med Destination Vemdalens VD angående eventuellt nytt 

medlemskap. Destinationen kan t ex hjälpa till med marknadsföring.  

Medlemskapet kan dels ingås genom aktieköp (5 000 kr) och dels genom s k 

partneravtal (5 000 kr).  

Styrelsen beslutade  

att vidare utreda förutsättningarna för medlemskap i DV. 

 

 

b) Önskemål från fritidsboende 



Brev med önskemål om sjönära bybastu, gym, filmkvällar och utvidgat 

transportnät har inkommit till byalaget via kommunen.  

Vedeldad bastu finns på Rätans camping och gym finns på Postvägen. 

Transportfrågan är redan utredd och filmkvällar har tidigare prövats. 

Styrelsen beslutade 

att inga åtgärder vidtas med anledning av skrivelsen men den kommer att 

besvaras. 

 

c) Styrelsekonferens 

 På senaste styrelsemötet (28/8) beslutades att ”frågan om konferens 

behandlas nästa styrelsemöte”(§46a). 

Styrelsen beslutade 

 att behandla frågan om konferens i början på nästa verksamhetsår.  

 

d) Begäran från Föreningen Bölegården 

 Föreningen Bölegården begär förlängd tid för projekt ”Utveckling vandrings- 

och cykelleder”. 27 110 kr av beviljade 36 000 kr har använts. Resterande 8 890 

kr önskas överförda till 2023. Dessa medel är avsedda för inköp av stor ledkarta 

för väggmontage. Ändrade markägarförhållanden försvårar framtagande av 

korrekt kartunderlag innan årsskiftet. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja Föreningen Bölegården uppskov av slutrapportering av projekt 

”Utveckling vandrings- och cykelleder” till år 2023. 

 

Informationspunkter 

§57.   a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Inget aktuellt. 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Nästeln/Lillsved: BTEA gräver ned kabel och byn tar tillfället att gräva för 

väglyset. 

Rätan: Kommunen bjuder in till möte 1 nov angående idéer för bygdens 

utveckling, på PaStället kl 13-15.  

Högarbyarna: Fantastisk sommar för trädgården, bra för kommande 

försäljning.  

 

b) Hemsidan 

Hemsidan är i det närmaste klar och faktura har inkommit från Nordiska Stil. 

Bilder från bygden efterlyses. Medlemsföretagen ska erbjudas möjligheten att 

få sina hemsidor länkade. Hemsidan behöver bli snabbare vilket Nordiska Stil 

kan ordna genom byte av webbhotell. 

 



c) Omprövning av vattendom, Ljungan 

Underlagsrapport kommer att skickas till fiskevårdsområdena så snart den är 

klar. Byalaget kommer att bevaka frågan.  

 

d) Företagarfrukosten 

Rapport från kommunens tillväxtavdelnings företagarfrukost på PaStället – ett 

bra möte med bra synpunkter. 

 

e) Användning av beviljade medel 

Årets beviljade medel ska användas och slutrapporteras senast 31 december. 

Påminnelse kommer att skickas till samtliga som beviljats vindpeng att 

inkomma med slutrapport eller att begära uppskov av slutrapportering. 

 

Övriga frågor 

§58.  a) Efterfrågas återrapportering från FiskaiBerg angående informationskåtan 

och dess drift. FiskaiBerg fick 375 000 kr i bidrag från byalaget till anläggningen.  

 Tina ges i uppdrag att kontakta Conny Elf i frågan. 

 

Nästa möte 

§59. Nästa möte är 4 december (vecka 48) kl 18 i Bystugan, Handsjöbyn. 

 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Christina Andersson/justerare/  Leena Grubb/justerare/ 

 


