
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 4 december 2022, kl 18:00–19:55 

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

Holger Nilsson, suppleanterna Leena Grubb och Martin Bodin, samt adjungerad sekreterare 

Christina Torung. 

Inbjuden gäst: Margareta Lindbäck; projektledare för lokala utvecklingsplaner i Bergs 

kommun. 

Förhindrade: Ledamöterna Elisabeth Lövdahl, Michael Lindblad och Marie Löfhaugen, samt 

suppleanterna Christina Andersson, Stina Torén, Jan-Ola Ericsson och Elisabeth Gunnarsson, 

samt adjungerad kassör Fredrik Norling. 

Inledning av mötet: Olle redogör kort för byalagets historik och verksamhet, sedan berättar 

Margareta Lindbäck om sitt uppdrag som projektledare för lokala utvecklingsplaner i Bergs 

kommun. 14 februari anordnas ett medborgardialogmöte för Rätansbygden. Vad som 

behöver göras i Rätansbygden de kommande fem åren (angående kommunens åtagande) är 

frågan som helst ska besvaras den kvällen.  

Öppnande 

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

Dagordning 

§62. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 66c) Röjans 

Vägbelysningsförening, samt uppskovsansökningar inkomna efter styrelsemötet. 

Justerare 

§63. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Martin Bodin och Holger Nilsson. 

Föregående mötesprotokoll 

§64. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll (30/10) föredrogs. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§65. Den utsända ekonomiska rapporten för verksamheten t o m 2022-12-02 godkändes och 

lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter 

§66.  a) Medlemskap i Destination Vemdalen 

Arbetsutskottet har vidare utrett förutsättningarna för medlemskap i 

Destination Vemdalen (DV) (se §56a). Medlemskapet kan vara som aktieägare 



eller partner. Engångskostnaden är oavsett medlemskap 5 000 kr. Ca 1 500 kr 

är årlig avgift. Byalaget – och indirekt dess medlemmar - får tillgång till DV:s 

marknadsföringskanaler, marknadsföringskunskap samt omvärldskontakter.  

Styrelsen beslutade  

att besluta ansöka om medlemskap som partner i Destination Vemdalen. 

 

b) Ansökan om vindpeng, Rätan Event 

Rätan Event har på förhand ansökt om 38 390 kr från 2023 års vindmedel, till 

inköp av stekbord (21 595 kr) och fritös (16 795 kr), samt begärt 

förhandsbesked inför inköpet.  

Styrelsen beslutade 

att bevilja Rätan Events ansökan om vindmedel till inköp av stekbord och fritös, 

samt  

att öronmärka 40 000 kr av 2023 års vindmedel till inköp enligt ovan. 

Leena Grubb deltog ej i beslutet. 

 

c) Ansökan om uppskov av slutredovisning 

Föreningen Norsgården, Handsjö Handel och Röjans vägbelysningsförening har 

ansökt om uppskov av slutredovisning till år 2023. 

Handsjöns Byförening har tidigare beviljats uppskov enligt flerårsplan, och 

redovisar den summa som överförs till kommande år. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja uppskov enligt ovanstående, samt 

 att om fler ansökningar inkommer före årsskiftet bemyndiga arbetsutskottet 

att fatta beslut i de frågorna. 

 

Informationspunkter 

§67.   a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Inget aktuellt. 

Handsjön: Mycket lyckad höstmarknad. Det blir ingen fiskepremiär i december. 

Nästeln/Lillsved/Digerberget: Ingen representant närvarande 

Rätan: Julmarknad denna dag. Fiskecamp byggs vid Röjån. Rätans 

isbana/hockeyplan har dokumenterats för att ingå i nationellt 

hockeyplansarkiv! 

Högarbyarna: Inget aktuellt. 

 

b) Hemsidan 

Hemsidan är nu mycket snabbare tack vare byte av webbhotell. Domännamn är 

ratansbygden.se 

 

 



c) FiskaiBergs informationsstuga ”Fiskebyrån”. 

(Se §58) Christina (Tina) Andersson har kontaktat FiskaiBerg och mottagit 

rapport gällande Fiskebyrån. Rapporten har mailats till samtliga i styrelsen. 

Rapporten behandlas på nästa styrelsemöte. 

 

d) Infobladet januari-mars 

Bladet kommer att delas ut vid årsskiftet. Manus ska vara sekreteraren 

tillhanda senast 28 december. 

 

Övriga frågor 

§68. Inga övriga frågor behandlades. 

 

Nästa möte 

§69. Nästa möte är 29 januari (vecka 4) kl 18 på Bölegården, Rätansböle. 

 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Martin Bodin/justerare/   Holger Nilsson/justerare/ 

 


