
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 29 januari 2023, kl 18:00–19:40 

Plats: Bölegården, Rätansböle 

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

Lövdahl och Michael Lindblad, suppleanten Jan-Ola Ericsson, samt adjungerad kassör Fredrik 

Norling och adjungerad sekreterare Christina Torung. 

Förhindrade: Ledamöterna Holger Nilsson och Marie Löfhaugen, suppleanterna Christina 

(Tina) Andersson, Elisabeth Gunnarsson, Stina Torén, Martin Bodin och Leena Grubb. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§72. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 76e) Fiskebyrån, rapport, 

77g) Medborgardialogmöte, 78a) Två brev från Rätans Fiber, samt 78b) Fråga från 

Föreningen Norsgården. 

Justerare 

§73. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Jan-Ola Ericsson och Renee 

Darley. 

Föregående mötesprotokoll 

§74. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll (4/12) föredrogs. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§75. De utsända ekonomiska rapporterna för verksamheten under 2022 (preliminär) samt 

för innevarande år t o m 20230125 godkändes och lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter 

§76.  a) Medlemskap i Destination Vemdalen 

Se §66a. Justering av uppgifter har skett efter mötet när beslut om 

medlemskap togs, så frågan behandlades återigen. Den årliga medlemsavgiften 

är 6 500 kr i stället för 1 500 kr som uppgavs tidigare.  

Styrelsen beslutade  

att besluta ansöka om medlemskap som partner i Destination Vemdalen. 

 

b) Förslag från Qvarnsjö Skogstjänster 

Qvarnsjö Skogstjänster/Kenneth Söderström har inkommit med 

önskemål/förslag på anläggande av cykelbana (BMX) på kommunens mark 

(tallskogsområde) nedanför värdshuset, samt fler bord och 



soptunna/papperskorg som töms regelbundet. Förslaget vidarebefordrades till 

Rätans IF. Planering för aktiviteter i nämnda område har påbörjats, enligt 

Rätans IF/ordförande Michael Lindblad. 

Styrelsen beslutade 

 att avvakta med ställningstagande i frågan. 

 

c) Hantering av årets vindkraftmedel 

Årets vindkraftmedel från Mullbergs Vind uppgår till 620 828 kr. Av dessa 

medel går 30% till respektive Handsjön och Rätan, samt 10% till 

Nästeln/Lillsved/Digerberget. Styrelsen har beslutat (se §45a) föreslå 

årsstämman att besluta att del av de årliga vindmedlen bekostar alla berörda 

medlemsföreningars halva årliga elabonnemang för vägbelysning, förutom i 

Handsjön (vars elavgifter redan betalas av vindmedel).  

40 000 kr av årets vindmedel till Rätans bypott är öronmärkta för PaStällets 

inköp av stekbord och fritös. 

Styrelsen beslutade 

 att starta ansökningsprocessen så snart som möjligt. 

 

d) Hemsidan 

Styrelsen uppmanas att granska hemsidan och inkomma med synpunkter. 

Styrelsen bör utse en ansvarig för uppdatering av hemsidan.  

Styrelsen beslutade 

att Fredrik Norling sköter utlägg av dokument (protokoll och Infobladet t ex) till 

startsidans nyheter. 

 

e) Fiskebyrån, rapport 

Se §67c. Rapport inkom och mailades ut till samtliga i styrelsen inför 

föregående möte. 

Styrelsen beslutade 

 att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt 

 att framledes begära in årlig statistik på nyttjandet av Fiskebyrån. 

  

 

Informationspunkter 

§77.   a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Vecka 9 visas Primus dockteater för vuxna. Fisketävling vecka 10; 

”Böörspimpeln”. Ärtsoppslunch denna vecka. Våffelcafé på Påskdagen. 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Nästeln/Lillsved/Digerberget: Ingen representant närvarande. 

Rätan: Restaurangen Follingers i Kojbyn öppnar i februari. 

Högarbyarna: Tre kostnadsfria workshops; Sätt Rätansbygden på Europakartan! 



Se utskick 31/1 till samtliga medlemmar!  

 

b) Aktivitetsvecka i Sörbyarna 

Aktiviteter under veckan efter midsommar, en dag per by, är i planeringsskede i 

Böle, Röjan, Klaxåsen och Högarbyarna. Eventuellt kan det bli årligen 

återkommande. 

 

c) Översyn Ljungan 

Översynen är avslutad, och underlagsmaterialet har skickats ut till bygdens alla 

fiskevårdsområdesföreningar. 

 

d) Club Support-enkät 

Enkät angående hållbart föreningsliv har besvarats av byalaget/ordförande. 

Eventuellt kommer kontakt för uppföljningsfrågor att tas. 

 

e) Årsstämman 

Årsstämman äger rum på Norsgården söndag 26 mars (v 12) kl 18:00. 

Valberedningen är informerad.  

Beslut om fördelning av årets vindmedel kommer att tas på det efter 

årsstämman konstituerande styrelsemötet. 

 

f) Mullbergs Vind 

Redovisning av fördelning av 2021 års vindkraftmedel är inskickat till Mullbergs 

Vind/Melcher Falkenberg 

Årets vindmedel, genererat under 2022, uppgår till 620 828 kr (se §76c). 

Ny VD kommer inom kort att tillträda p g a Melcher Falkenbergs 

pensionsavgång. 

 

g) Medborgardialogmöte  

Mötet äger rum på Norsgården 14 februari. Frågor gällande kommunens 

åtaganden i Rätansbygden de kommande fem åren kommer att behandlas på 

mötet. 

 

Övriga frågor 

§78.  Två brev från Rätans Fiber 

 a) Rätans Fiber föreslår att byalaget inköper hjärtstartare till de av bygdens 

byar som inte har någon. Frågan kommer att behandlas vidare.  

 

 b) Rätans Fiber har överlåtit sitt fibernät till IPOnly, och håller därmed på att 

avvecklas och upphöra som förening. Därför anhåller Rätans Fiber om utträde 

ur Rätansbygdens byalag. 



 

 c) Fråga från Föreningen Norsgården angående ekonomiskt stöd till betalning 

av december månads uppvärmningskostnad. Frågan kommer att behandlas 

vidare. 

 

Nästa möte 

§79. Nästa möte är 5 mars (vecka 9) kl 18 i Bystugan, Handsjöbyn. 

 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 

Jan-Ola Ericsson /justerare/  Renee Darley /justerare/ 

 


