PROTOKOLL fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Rämma Fäbodlag 2010‐10‐02, i
Älvdalen
Närvarande: Krister Dahlrot, Håkan Estenberg, Kerstin Albåge, Göran Grubb samt Anitha Jerlerud
1. Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Krister Dahlrot.
3. Kallelsen till mötet gick ut i mitten av september samt en påminnelse med föredragningslista
i början av veckan som var. Mötet godkände kallelsen till detta möte.
4. Projektlistan från sammanträde 2010‐06‐26 lästes igenom och las till handlingarna. Krister
meddelade att familjen Dahlrot har en skrivelse på gång till Länsstyrelsen angående
hastigheten genom Rämma Fäbodar , man kommer att föreslå 40 km/timmen* som högsta
hastighet genom Rämma. Det man kommer att trycka på är att det är många utfarter genom
hela Rämma Fäbodar och att det finns både människor och djur på vägen, styrelsen
beslutade att ställs sig bakom denna skrivelse.
Vad gäller hjul till ljuskrona i Dansladan har Krister löst problemet med ljussättning tills
vidare, varför vi lägger detta till handlingarna som löst för tillfället.
5. Vi har nu fått in de Kr 45 000,‐ som vi erhöll från Älvdalens Jordägande Socknemän vid deras
extra möte för utdelning av projektpengar. Detta gör att vi nu har ca Kr 90 000,‐ på vårt
konto.
6. I och med att vi nu har fått pengar har Håkan beställt det handikappanpassade utedasset till
Rämma och vi kommer att få det levererat under hösten. Vi måste schakta för att kunna
ställa dit utedasset och Krister tar kontakt med Birger Larsson för att höra med honom hur
mycket vi får schakta och fylla ut ner mot ån. Vi får se hur mycket pengar vi har om vi kan
färdigställa det hela, eventuellt måste vi avvakta inköp av Pacto‐aggregatet till nästa år.
7. Styrelsen diskuterade för‐ och nackdelar runt det avtal om Bygdepeng som vi blivit erbjudna
av Kåtilla Samfällighetsförening att överta. Det som styrelsen var frågande till var, vad
förening kom att få för åtaganden gentemot O2 Vindkompaniet. Efter att vi läst upp och gått
igenom det avtal som slutits mellan Kåtilla Samfällighetsförening och O2 Vindkompaniet
2007 kom styrelsen fram till att den enda motprestation som föreningen får är att varje år
skriftligen redovisa vad Bygdepengen använts till.
Vid ett avtal om Bygdepeng kommer Fäbodlaget att ha medel för att lättare kunna
underhålla och genomföra olika förslag utan att behöva avvakta ansökningar om medel hos
olika instanser, vilket vi aldrig kan vara säkra på att erhålla. Vi har för tillfället olika projekt
som ligger ”på is” i väntan på vi ska få igenom våra ansökningar.

Om Kåtilla Samfällighetsförening även i fortsättningen kommer att stå som mottagare av
Bygdepengen, finns ingen garanti för att dessa medel kommer Rämma Fäbodlag till gagn.
Frågan ställdes av ordföranden om någon i styrelsen var mot att vi skriver avtal med O2
Vindkompaniet gällande Bygdepeng. Ingen i styrelsen var mot, varför ordförande kunde
konstatera att vi via Birger Larsson, ordförande i Kåtilla Samfällighetsförening, kontaktar O2
Vindkompaniet för att få tillstånd avtal om Bygdepeng.
Anitha fick i uppdrag att kontakta Birger Larsson.
8. Ansökan till Trängslets Regleringsfond diskuterades och styrelsen bestämde att vi i år
försöker att få pengar till en Vandringsled/Skidspår runt Rämmasjöns strandkant som kan
användas året runt. Göran och Kjell har redan fått uppdrag att se hur vi bäst kan genomföra
ett sådant projekt och de räknar och undersöker hur mycket projektet kommer att kosta. Vi
måste även kontakta markägarna runt sjön för att informera om projektet.
9. Styrelsen beslutade att göra vissa ändringar i de två förslag av stadgar för Rämma Fäbodlags
Minnesfond samt att arbeta om Rämma Fäbodlags stadgar så att de blir kompatibla med
införandet av Rämma Fäbodlags Minnesfond.
Anitha fick i uppdrag att kontakt Anders B angående det förslag som Anders arbetat fram
som ska gå ut till dödsboet om att gåva kommit in till Rämma Minnesfond.
10. Styrelsen gick igenom de handlingar som Anders B tagit fram angående ansökan till
Länsstyrelsen om bidrag till gärdesgården i Rämma. Styrelsen beslutade att ge Anders B i
uppdrag att fylla i och skicka in denna ansökan till Länsstyrelsen.
11. Vägnamnen i Rämma diskuterades, vi vill få till att namnen skrivs både på älvdalska och
svenska. För att få rätt namn på vägarna beslutade styrelsen att vi ska kontakta Gun Grund,
Inga‐Britt Peterson samt Greta Lindgren. Några namnförslag finns;
 Bellasween **
 Sunnåtilween
 Luckuausween
Anitha fick i uppdrag att skriva till Gun, Inga‐Britt och Greta för att be om deras hjälp.
12. Hastighetsbegränsningen hade vi redan diskuterat under punkt 4, varför vi la denna punkt till
handlingarna.
13. Då ingen från Festkommittén fanns med på sammanträdet blev det ingen redovisning att få.
14. ÖVRIGA FRÅGOR
 Skrivelse från Älvdalens kommun (kultur och fritidsutskottet) lästes upp och lades till
handlingarna, då styrelsen ansåg att den inte gällde vår verksamhet.
 Midsommardagens årsmöte 2011 – då det blir bröllop i Dansladan kommer vi att
ändra plats för genomförandet av Rämma Fäbodlags årsmöte. Ett förslag är
Sågdammskojan men inga beslut är ännu tagna i denna fråga.
 Anitha informerade att vi fått ytterligare en ”tinghusbänk” från Särna Tingshus. Den
finns för tillfället i Slaktladan i Kåtilla. Håkan och Göran åtog sig att flytta upp bänken
till Dansladan.
 Frågan om parkeringsplatser vid Rämmasjön diskuterades men inga beslut fattades.
 Styrelsens utseende fram till årsmöte 2011, vilket inte har redovisats i tidigare
protokoll. (se bilaga)

15. Nästa styrelsemöte blir den 6 november 2011, kl 15.00 hemma hos sekreteraren Anitha,
Dikeskanten 5 i Älvdalen.
När vi får besked om att det är dags att ta mot utedasset kommer Håkan att ringa
telefonkedja för att få ihop arbetsvilliga. Styrelsen konstaterade att det får inte vara för
många som kommer, varför vi inte vågar lägga ut detta på vår hemsida, då vi brukar få bra
respons från våra medlemmar när vi behöver hjälp.
16. Ordföranden avslutade sammanträdet och vi diskuterade därefter sommaren som gick över
en kopp kaffe.
Vid protokollet
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PROJEKTLISTA Verksamhetsåret 2010 – 2011
Inköp av Pacto aggregat – Håkan och Anitha
Beställning av byggnation till handikappanpassat utedass – Håkan
Gärdesgård genom Rämma, dokumentation – Anders
Gärdesgård genom Rämma, anbudsförfarande ‐ Styrelsen
Vandringsled/Skidspår runt Rämmasjön – Göran och Kjell
Ny ramp till Dansladan – Krister
Berättelse om handelsbod i Rämma Fäbodar – Håkan
Hjul till ljuskrona i Dansladan – Göran och Krister
Rämma Fäbodlags Minnesfond – Anders och Anitha
Parkering vid badplatsen – Styrelsen
Bygdepeng från O2 Vindkompaniet – Styrelsen
Kontakt med Trafiksäkerhetsverket angående hastigheten i Rämma – Krister
Brev till Inga‐Britt, Gun och Greta angående gamla namn i Rämma – Anitha
Omarbetning av Rämma fäbodlags/Minnesfonds stadgar – Anitha
Omarbetning av Minnesbrev – Anders
Tinghusbänk till Dansladan – Håkan och Göran
Ansökan till Trängslets Regleringsfond 2010‐12‐31 – Styrelsen
Ansökan till Älvdalens Jordägande Socknemän 2011‐05‐31 – Styrelsen
Ansökan till Älvdalens Kommun (badplats) 2011‐08 – Styrelsen
Ansökan till Länsstyrelsen angående Gärdesgårdspengar – Anders
Klippning av gräsmatta vid Dansladan och Sågdammskojan – Styrelsen
Snöröjning av taken på Dansladan och Sågdammskojan – Styrelsen
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