Protokoll fört vid Rågöföreningens årsmöte den 12 mars 2017 kl. 12.00
Plats:
SOV Roslagsgatan 57
Närvarande: Arnold Lindgren, Gun Pella, Mats Stahl, Nils Espling, Fredrik Nyman,
Fred Söderberg, Alice Wiklund, Inger Österdal, Jan Stjernberg, Ulla Stjernberg, Nils
Sjölund, Lauri Lindgren, Erik Söderberg, Peter Rönnberg, Gunbritt Olsson, Hilma
Svensson, Inger Enggrön, Hjalmar Enggrön, Göte Brunberg.

1. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
Mötet öppnades med att Erik Söderberg valdes till ordförande, Mats Stahl till
sekreterare, samt Gun Pella och Fredrik Nyman till justerare och rösträknare.
2. Mötets behöriga utlysning
Det beslutades att mötet är behörigt utlyst.
3. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
5. Balans och resultaträkning samt revisorns rapport
Revisionsberättelsen lästes upp på mötet. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen. Mötet röstade för ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2016.
7. Valberedningens förslag för val till styrelse och revisorsfunktion
Ny ordförande:(1 år) MatsStahl.
Omval:(2 år) styrelseledamöter Mikael Nyman och Nils Espling.
Nyval:(2 år) styrelseledamot Gunbritt Olsson.
(Kvarvarande:(1 år) styrelseledamöter Fredrik Nyman, Arnold Lindgren och
Mats Stahl.)
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Suppleanter:(1 år) Hjalmar Enggrön, Erik Söderberg, Christer Svedberg och
Elin Pella-Schennings
(Kvarvarande:(1 år) revisorer Nils Sjölund och Lauri Lindgren.)
8. Val av ordförande för Rågöföreningen och Rågökapellens Minnesfond
Mötet valde Mats Stahl till styrelseordförande.
9. Val av styrelseledamöter
Mikael Nyman, Nils Espling och Gunbritt Olsson valdes till styrelseledamöter
enligt valberedningens förslag.
10. Val av suppleanter till styrelsen
Till suppleanter valdes Hjalmar Enggrön, Erik Söderberg, Christer Svedberg
och Elin Pella-Schennings.
11. Val till revisor
Inget val har ett år kvar.
Lauri Lindgren och Nils Sjölund.
12. Valberedning.
Inget val har ett år kvar.
Birgitta Söderberg, Ronnie Ericsson och Ulla Stjernberg.
13. Fastställande av medlemsavgift för 2018
Det beslutades att avgiften behålls oförändrad på 175 kr.
14. DNA-analys föredrag Göte Brunberg.
Göte visade med bilder vad DNA är för någonting och hur man med DNA
analys kan se Estlandssvenskarnas ursprung.
Man får mer information om män DNA-testar sig än om kvinnor gör det. Om
estlandssvenskarna vill veta sitt ursprung så bör båda föräldrarna vara
estlands-svenskar. Om du tänker DNA-testa dig är ”Släktforska med DNA” ett
måste, enligt Göte.
Man kan vända sig till Göte om man har frågor hur man går tillväga.
Göte Brunbergs kontaktuppgifter: gote.brunberg@telia.com tel: 08-97 26 06
15. Kommunfrågan.
Om regeringen fullföljer sitt förslag, kommer Paldiski stad, Keila Kommun,
Keila stad, Vasalemma kommun och Padise kommun att slås ihop. Nõva
kommun är inte aktuell längre, de har gått ihop med storkommunen som
bildades i landskapet Läänemaa.
Antagligen kommer det att ske i höst.
16. Ny naturskyddslag för Rågöarna.
Regeringen har inte behandlat förslaget än.
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17. Detaljplan och brygga vid Lillbyn information.
Paldiske stad har förslag på att bygga en vinkelpir för småbåtar, 2 små
färjelägen och ramp för småbåtar. Men kommunsammanslagningen måste vara
gjord innan det kanske kommer att göras.
18. Skogsbruksstödet Natura 2000 mark.
Ansökning skall inlämnas 4 april – 22 april.
Gun Pella föreslog att det skall göras en lathund på hur man fyller i
blanketterna, hur man söker stödet och att det läggs in på hemsidan. Peter
Rönnberg föreslog också en blankett kväll.
19. Pakri Tarvas information.
Erik Söderberg berättade om hur det går för Pakri Tarvas.
Startade 2008 i liten skala med 10 kor. Har nu ca: 300 kor. Bron mellan öarna en
förutsättning för verksamheten.
2015 slutade Ilmar, problem med personal, inte så lönsamt funderade på att
lägga ner verksamheten, men nu Pakri Tarvas har beslutat sig för att fortsätta
verksamheten på Rågöarna.
Nu har Urmas Sepp blivit delägare om 50% fått ny personal. Är nu ett mikro
samhälle om 9 personer.
Får EU jordbruksstöd.
Behov av att bygga en färja för att transportera kor till slakt.
Verksamheten bidrar till landskapsvård för markägarna.
Har två gamla koraser, korna äter bara gräs. Kor på lilla Rågö, tjurar på Stora
Rågö. Liten brist på mark att slå hö.
Erik informerade mötet om att ett stängsel ska sättas upp kring kyrkogården på
Stora Rågö. Det ska vara klart våren 2017.
20. Kapellrenoveringarna.
I vår kommer en annan firma Küüp OÜ att sätta upp innetaket på Stora Rågö
kapell. Det skall också göras ett skyddstak över dörren till Stora Rågö kapell.
21. Rågödagarna 2017.
29-30 april talko röjning Storbyn Stora Rågö Pakri Tarvas står för mat.
25 juni gudstjänst på Lilla Rågö.
13-16 juli dansläger för ungdomar Storbyn Lilla Rågö.
22. Hemsida.
Rågöföreningen har nu en egen hemsida med adress
http://www.rågöföreningen.se/
Webbdesigner är Mats Stahl.
Hemsidan är under uppbyggnad med hjälp av Arnold Lindgren och Einar
Mihlberg.
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23. Övriga frågor
Ungdomsseglats kommer att ordnas av SOV Estland som bör läggas in på
hemsidan.
Lördag den 18 mars kl: 12:00 i SOV lokalen kommer Gun Pella visa bilder på
Rågö bröllop och att hålla ett föredrag om Rågöarnas urgamla traditioner och
ceremonier kring tre-dagars-bröllopen. Hjalmar och Endel Enggrön kommer att
spela Namensläika/Bröllopslåtar från Rågöarna på sina durspel. Publiken
inbjuds att prova på bröllopsdanserna.
Lokal frågan. SOV har fått uppsägning av hyreskontraktet av ägaren. Kanske
kan SOV få ett nytt kontrakt på halva lokalen. Eesti Maja är ett annat alternativ.
Vad ska vi göra med allt vårt material? Den nya lokalen krymper till ytan.
Storbyn Stora Rågö Fred Söderberg har ideer på att tidigare ägare skall återta
sina tomter. För att kunna få möjlighet att bygga hus. Eller att kunna byta mark
på öarna. Fred har frågat om det går att byta men inte fått svar.
Gun Pella undrade hur vi skall få ungdomar intresserade av Rågöarna. Vi
måste våga tänka nytt, vad är ungdomar intresserade av? Man kanske skulle
ordna en rockkonsert eller liknande på öarna?
24. Mötets avslutande
Mötet avlutades med att Gun Pella blev avtackad med blommor då hon valt att
kliva av sitt uppdrag som styrelseledamot.
Nästa ordinarie styrelsemöte är onsdagen den 12 april kl: 18:30.

…………………………….
Mats Stahl
Sekreterare

……………………………
Erik Söderberg
Ordförande

…………………………….
Gun Pella
Justerare

……………………………
Fredrik Nyman
Justerare
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