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Protokoll  
 
13 januari 2015 
Kl. 17.30 – 18.30  
Lassbyns byagård i samband med medlemsmöte. 
 
Närvarande: Peter Selberg, Jonny Hallman, Ingrid Stridfeldt, Kalle Önneskog, Jenny 
Engström, Hans Engström och Johanna Karlberg. 
Ej närvarande: Catarina Ask, Rolf Tallus och Camilla Svanberg (som alla meddelat frånvaro). 

1 Mötet öppnas  Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
2 Dagordning Beslutas att godkänna dagordningen. 

3 Val av justerare Beslutas att välja Johanna Karlberg till justerare. 
4 Föregående protokoll Föregående protokoll daterat 2014-12-05 gicks igenom. 

Beslutas att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
Samt offentliggöra beslutspunkterna på hemsidan. 

5 Nya medlemmar 
 

Råek har fått 1 ny medlem. Gunnarsby Livs. 
Beslutas att hälsa denne välkommen till föreningen. 

6 Ekonomi Resultat- och balansräkningen för perioden 2014-12 
föredrogs. Bokslutsarbetet har påbörjats och avslutas under 
februari. Marit Engström kommer att vara behjälplig med 
detta. . 
Beslutas att lägga rapporterna till handlingarna.  

7 RutAB Peter redogjorde för bakgrunden till att man en gång i tiden 
startade Råne Älvdal Utveckling AB och varför styrelsen nu 
beslutat lämna hembud på aktierna man äger i bolaget…  
Beslutas att föreslå medlemsmötet att lämna hembud på 
den aktiepost Råek innehar i RutAB. 

8 Rapporter 
- Verksamhetsrapport 
- Övriga rapporter 

Verksamhetsledaren föreslog att verksamhetsrapporten blir 
densamma som punkten Aktuellt just nu under kommande 
medlemsmöte senare i kväll. . . . 
 
Övriga rapporter; 
Jonny har varit i kontakt med fastighetsägaren till det 
kommande asylboendet i Gunnarsbyn. Enligt uppgift går 
ombyggnationen enligt plan och man kommer att besikta 
huset i mitten av februari då man också kommer erbjuda 
allmänheten att besöka huset. 

9 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 
10 Nästa möte Tisdag 3/2, 2015, kl. 18.00 i Industrihuset Hallonet i 

samband med extra medlemsmöte kl. 19.00 för att behandla 
frågan om hembud gällande Råeks aktier i RutAB. 

11 Mötets avslutande Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat kl. 18.30.  

 
A-C Pretty     
Sekreterare  
    
Peter Selberg    Johanna Karlberg 
Ordförande    Justerare 
 


