Översättning från estniska

Regelverk för Rågö ö-stämma och valförordning för val av ålderman
Fastställt på stämman på Lilla Rågö den 27.4. 2018
§ 1. Förordningens regleringsområde
Med förordningen fastställes Rågö ö-stämmas regelverk och valordning av ålderman..
§ 2. Begrepp
1) Rågöarna - Lilla Rågö och Stora Rågö;
2) bofast - permanent och huvudsakligt boende på öarna;
3) fastboende - person som permanent och i huvudsak bor på öarna och vars uppgifter om
bostadsort är införda i folkbokföringsregistret med angivet boställe på öarna;
4) ö-stämmans sammanträde - Rågö samfällighetens sammanträde som kan sammankallas av
ålderman eller av minst 2/3 av Rågö ö-stämmas sammansättning, eller av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige. Rätten att sammankalla ö-stämman är nämnd ovan: i första hand
av ålderman, därefter på begäran av 2/3 av ö-stämmans sammansättning och därefter på
begäran av den lokala självstyrelsen. Ålderman skall kungöra ö-stämmans sammankallande i
januari månad eller överlåta sammankallande befogenheten till ö-stämmans sammansättning.
Ö-stämman förenar Lilla Rågös och Stora Rågös samfälligheter till gemensam enhet och
behandlar bägge öarnas utveckling i samarbete utgående från deras historiska och geografiska
samhörighet.
5) extra ordinärt sammanträde av ö-stämman - är sammanträde som kan sammankallas av
ålderman, minst 2/3 av Rågöarnas fastboende eller minst 2/3 av ö-stämmans medlemmar;
6) lokal självstyrelse - självstyrelse inom vars förvaltningsområde Lilla och Stora Rågö ingår;
§ 3. Allmänna bestämmelser
(1) Ö-stämman är ett representativt organ för Rågöarnas fastboende och fastighetsägare i
fysisk person, som utfärdar samtycke till;
1) öarnas utvecklingsprogram;
2) generalplan;
3) markanvändningens generella principer;
4) transportförbindelsens utveckling med fastlandet;
5) ö-stämmans reglemente;
6) valordningen av ålderman;
7) den lokala självstyrelsens övriga avsikter och planer som i betydande grad påverkar
livsvillkoren på öarna.
(2) Ö-stämman väljer ålderman.
(3) Till ö-stämma kallas och på stämman äger rösträtt varje fastighets ägare/företrädare i
fysisk person (en deltagare från varje fastighetsenhet) samt en företrädare från var och en av
öarnas fastboendes hushåll. Rösträtt äger de som fyllt minst 15 år.
(4) Ö-stämman sammanträder minst en gång per år och under årets första fyra månader.

(5) Tid för ö-stämman sammanträde, dagordning och annat tillägg meddelas i för
samfälligheten lämplig form.
(6) Omröstningen på ö-stämman kan vara öppen eller sluten.
(7) Ö-stämmans sammanträden protokollförs.
(8) Ö-stämmans arbete leds av ålderman, av kommunstyrelsen vald företrädare eller av annan
av ö-stämman vald person.
(9) Ö-stämman är beslutsmässig om minst 2/3 av ö-stämmans medlemmar deltar. Ifall
deltagarnas antal understiger 2/3 av ö-stämmans medlemmar under det första
sammankallandet, sammankallas ny ö-stämma senast inom 1 vecka och denna ö-stämma blir
beslutsmässig, även om mindre än 2/3 av medlemmarna sammanträder, däribland inräknade
antalet fullmakter.
§ 4. Ö-stämmas medlems rättigheter och skyldigheter
(1) Till ö-stammas medlems rättigheter hör:
1) framställa frågor och lämna förslag;
2) framföra inlägg, göra anmärkningar samt uppmärksamma brott mot reglementet;
3) kräva omröstning och protokollföring av förslagen;
4) föreslå kandidater;
5) delta i omröstning;
6) varje medlem har en röst;
7) delegera sin rösträtt med fullmakt till fritt vald annan medlem av ö-stämman. Varje hushåll
har rätt att ge fullmakt till annan hushållsmedlem att delta i ö-stämman. Till kallelsen till östämma bifogas underlag för fullmakt. Fullmakten skall vara i förenklad form.
8) extra ordinär uteslutning av person från ö-stämmans medlemskap eller inval av person
bland ö-stämmans medlem (ö-stämmans medlem har mist samfällighetens förtroende,
personen hör inte till medlemmarna enligt gällande regler och andra orsaker) om minst 2/3 av
Rågöarnas fastboende kräver detta. Motsvarande framställning tillsammans med orsak
förelägges till ålderman eller till den lokala självstyrelsen (beroende av vem som
sammankallar ö-stämman) minst två veckor innan stämman äger rum. Varje utesluten medlem
har rätt att framföra bestridande samt kräva offentlig diskussion och omröstning i frågan.
(2) Till ö-stämmas medlems skyldigheter hör:
1) ö-stämmas medlem har moralisk och etisk plikt att delta i ö-stammans sammanträden, dvs.
att inte utebli utan väsentlig orsak.
2) ö-stämmas medlem har skyldighet att meddela ålderman ändring av sina kontaktuppgifter
minst två veckor innan ö-stämman äger rum.
§ 5, Ö- stämmans sammanträde
(1) Sammanträdets dagordning sammanställes av den som sammankallar ö-stämman.
(2) Till att leda ö-stämman väljs ordförande och protokollförare.
(3) Ö-stämmans medlemmar och den lokala självstyrelsen kan göra kompletteringar och
ändringar i dagordningen senast 2 veckor innan sammanträdet äger rum.
(4) I protokollet återges sammanträdets tid och plats, deltagare (deltagarförteckning),
dagordning, frågebehandlingens förlopp, gjorda förslag och beslut, omröstningsutfall ifall
besluten togs genom omröstning samt avvikande uppfattningar
(5) Protokollen undertecknas av ordföranden och protokollförare inom 7 dagar.
(6) Protokollet skickas till kommunstyrelsen. Protokollet skickas andra intresserade tillhöriga
på deras begäran.

§ 6, Ordning för val av ålderman
(1) Sammanträde för att välja ålderman eller återkalla denne meddelas minst två veckor i
förväg. Av kallelsen skall framgå, vem som förordnat sammankallandet. Motsvarande skrivet
meddelande skall sättas upp på byns anslagstavla och spridas genom andra lämpliga
tillvägagångssätt.
(2) Val av ålderman utförs av kommission som tillsätts av ö-stämman.
(3) Ålderman väljs av på stämman närvarande fullvuxna stämmomedlemmar genom enkel
röstmajoritet.
(4) Antalet kandidater till åldeman är inte begränsat.
(5) Valet av ålderman sker genom sluten omröstning.
(6) Vid förekomsten av endast en kandidat anses denne som vald, om mer än halva antalet på
sammanträdet närvarande medlemmar röstar på honom.
(7) Ifall det finns två kandidater, anses den valda vara den som får mer än hälften av de
sammanträdandes röster.
(8) Ifall kandidaterna är fler än 2 och ingen av dem samlar antalet erforderliga röster i den
första omröstningen, sker en andra omröstning efter en kort paus (upp till 20 minuter) där 2
av de kandidater som samlat flest röster i första omröstningen får kandidera.
(9) Åldermans fullmakter börjar gälla dagen efter valet.
(10) Sammanträde för åldermans förtida återkallande kan sammankallas på initiativ av minst
1/3 av de folkbokförda bosättares antal.
(11) Ålderman återkallas genom enkel omröstning av ö-stämmans närvarande medlemmar.
(12) Åldermans fullmakter upphör dagen efter att beslutet fattats.
(13) Åldermans fullmakter är giltiga 1- 5 år. Ämbetstidens längd för ålderman beslutas av
sammanträdande ö-stämma.
.
§ 7. Åldermans rättigheter
(1) Företräda öborna hos den lokala självstyrelsen, statliga inrättningar och andra
institutioner.
(2) Sammankalla o-stämmans sammanträden och söka lösning på frågor som lyfts av öborna.
(3) Bilda öbornas arbetsgrupper.
(4) Fordra att frågor som berör öbornas intressen tas upp till diskussion i den lokala
självstyrelsen. Avge uppfattning om hur öns problem skall lösas.
(5) För öbornas räkning ansöka om finansiella medel utgående från ö-stämmans fastställda
beslut och utvecklingsplaner.
(6) Erhålla erforderlig information från den lokala självstyrelsen till sin verksamhet.
(7) Delta med yttranderätt på Lääne-Harju kommunfullmäktiges sammanträden.
(8) Fästa öbornas uppmärksamhet på problem som berör välbehållandet och den offentliga
ordningen, m,m,
(9) Avsluta sitt förordnande som ålderman genom att sammankalla ö-stämman till val av ny
ålderman.
(10) Bli val för en ny ämbetstid.
§ 8.Åldermans skyldigheter
(1) Framföra öbornas gemensamma förslag och problem till den lokala självstyrelsen, statliga
inrättningar och andra institutioner.
(2) Framföra till öborna information från den lokala självstyrelsen och från annat håll som
berör dem..
(3) Informera öborna om självstyrelsens rättsakter och rikets lagar samt ändringar av dessa.

(4) Påbörja sammanställning och ändring av öns utvecklingsplaner.
(5) Uppmana öborna till samarbete.
(6) Anordna minst en gång årligen sammankomst av ö-stämman och lämna redovisning över
sin verksamhet till öborna.
(8) Verkställa öbornas beslut.
§ 9. Åldermans arbetsersättning
(1) Att vara åldermans är ett förtroendeuppdrag.
(2) Åldermans reseersättning kompenseras i enlighet med överenskommelse med den lokala
självstyrelsen och på grundval av ö-stämmans beslut, där minst 2/3 av ö-stämmans
medlemmar deltar.

