
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rätansbygdens Byalag 

Tid: Söndagen den 5 mars 2023, kl 18:00–20:00 

Plats: Bystugan, Handsjöbyn 

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

suppleanten Christina (Tina) Andersson, samt adjungerad sekreterare Christina Torung. 

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

Löfhaugen, suppleanterna Jan-Ola Ericsson, Elisabeth Gunnarsson, Stina Torén, Leena Grubb 

och Martin Bodin, samt adjungerad kassör Fredrik Norling. 

Öppnande 

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

Dagordning 

§82. Den utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: 88a) Destination Vemdalen, 

88b) Rätan på kartan och 88c) Mötesplats Sörbyarna. 

Justerare 

§83. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Renee Darley och Karin Östberg. 

Föregående mötesprotokoll 

§84. Huvudpunkterna i föregående mötesprotokoll (29/1) föredrogs. Protokollet godkändes 

och lades till handlingarna. 

Ekonomisk rapport 

§85. Den utsända ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

 

Beslutspunkter 

§86.  a) Två brev från Rätans Fiber 

 Se §78a. Rätans Fiber föreslår att byalaget utrustar och bekostar minst en 

 hjärtstartare  till de av Rätansbygdens byar som inte har någon. 

 Räddningstjänsten finns nära och är snabbt på plats men kan ibland dröja.  

Styrelsen är i grunden positiv till förslaget. 

Styrelsen beslutade 

att se över de ekonomiska konsekvenserna av förslaget innan slutlig ställning 
tas i frågan. 
att därefter, utifrån medlemmars ansökningar sponsra del av kostnad vid inköp 
av hjärtstartare om budgeten tillåter det, samt 
att inom ramen av eventuellt avsatt budget sponsra med maximalt 5000 kr per 
hjärtstartare.  

 



 Se §78b. Rätans Fiber kommer att upphöra som förening och begär därför 

 utträde ur Rätansbygdens byalag. 

Styrelsen beslutade 

 att bevilja Rätans Fiber utträde ur Rätansbygdens byalag.  

 

b) Önskemål från Föreningen Norsgården 

Se §78c. Föreningen Norsgården önskar ekonomiskt stöd till betalning av 

 december månads uppvärmningskostnad.  

Styrelsen beslutade 

 att ge arbetsutskottet i uppdrag att återkoppla frågan till Föreningen 

 Norsgården för att få tydligare beslutsunderlag . 

 

c) Förslag från Qvarnsjö Skogstjänster 

Qvarnsjö Skogstjänster har inkommit med förslag på byggande av stor 

överfart/port över E45. Förslaget har även skickats till Rätans Snöskoterklubb. 

Styrelsen beslutade 

 att i nuläget inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen. 

 

d) Årsstämman; verksamhetsberättelse m m 

Förslagen på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget 

behandlades. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna förslagen på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 

budget, samt 

att skicka ut dessa som bilagor till årsstämmans kallelse. 

 

Informationspunkter 

§87.   a) Information från byarna 

Böle/Röjan: Sörbyarnas aktivitetsvecka planeras. 

Handsjön: Ingen representant närvarande. 

Nästeln/Lillsved/Digerberget: Fortsatt renovering av vägbelysningen i Nästeln. 

Draghunds-VM i Åsarna lockar till boende i området. 

Rätan: Ingen representant närvarande. 

Högarbyarna: Fullbelagt på Vildmarkscenter.  

 

b) Byvaktmästarens säsongsanställning 

 Christina informerade om start av processen för byvaktmästarens 

 säsongsanställning 1 maj-30 november.  

 Kassören har analyserat byvaktmästarens underlag för fakturering, som visar 

 att tjänsten går med vinst. Fråga ställdes angående byvaktmästarens 



 arbetsuppgifter. Olle får i uppdrag att kontakta honom för att undersöka 

 frågan. 

 

c) Vindmedel, ansökningsprocessen 

Information till medlemmarna gick ut 3 februari och ansökningsperioden slutar 

15 mars. Därefter skickas alla ansökningar till samtliga i styrelsen. Utifrån 

styrelsens synpunkter presenterar arbetsutskottet ett förslag på fördelning på 

det konstituerande styrelsemötet omedelbart efter årsstämman. I kallelsen till 

årsstämman ska kallelse till konstituerande styrelsemöte omedelbart efter 

stämman finnas med, där det ska framgå att beslut angående fördelning av 

vindmedel ska tas. 

 

Övriga frågor 

§88.  a) Partnerskapsöverenskommelsen med Destination Vemdalen är underskriven 

och lades till handlingarna.  

 

 b) Renee rapporterade från tredje och sista mötet/workshopen ”Sätt Rätan på 

Europakartan”. Projektet leds av Hushållningssällskapet med stöd från 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.  

 En hemsida för Rätansbyn, på olika språk, ska tas fram av Jenny Lindblad. 

Renee får i uppdrag att kontakta henne för att föreslå koppling till byalagets 

hemsida.  

 

 c) Tina önskar att samtliga styrelsemöten förläggs till Rätansbyn under 

kommande verksamhetsår, för att förkorta restiden och därigenom underlätta 

för närvaro på mötena. 

 

Nästa möte 

§89. Nästa möte är 26 mars (vecka 12) kl 18 på Norsgården, Rätansbyn. 

 

Avslutning 

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

 

 

 

Christina Torung /sekreterare/  Olle Lundgren /ordförande/ 

 



Renee Darley /justerare/   Karin Östberg /justerare/ 

 


