Protokoll fört vid Rågöföreningens årsmöte den 18 mars 2018 kl. 12.00
Plats:
Wallingatan 34, Stockholm
Närvarande: Arnold Lindgren, Gun Pella, Mats Stahl, Nils Espling, Birgitta
Söderberg, Fred Söderberg, Einar Mihlberg, Inger Österdal, Jan Stjernberg, Ulla
Stjernberg, Nils Sjölund, Lauri Lindgren, Jonas Olsson, Bitte Olsson, Peter Rönnberg,
Gunbritt Olsson, Hans Espling, Ronnie Ericson, Hilma Svensson, Hasse Rosenlund
och Kjell-Åke Olsson
1. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
Mötet öppnades med att Mats Stahl valdes till mötesordförande, Birgitta
Söderberg till mötessekreterare, samt Ronnie Ericson och Gunbritt Olsson till
justerare och rösträknare.
2. Mötets behöriga utlysning
Det beslutades att mötet är behörigt utlyst.
3. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes och Gun Pella och Arnold Lindgren
anmälde punkter att ta upp på övriga frågor
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
5. Balans och resultaträkning samt revisorns rapport
Revisionsberättelsen lästes upp på mötet. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen och mötet beslutade därefter.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2017.
7. Valberedningens förslag för val till styrelse och revisorsfunktion
Ordförande:(1 år) Mats Stahl.
Omval:(2 år) styrelseledamöter Fredrik Nyman, Arnold Lindgren och Mats
Stahl.
(Kvarvarande:(1 år) styrelseledamöter Mikael Nyman, Nils Espling och
Gunbritt Olsson
Suppleanter:(1 år) Erik Söderberg och Christer Svedberg. Nyval(1 år) Hasse
Rosenlund.
8. Val till revisorer(2 år)
Lauri Lindgren och Nils Sjölund.
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9. Valberedning. (2 år)
Birgitta Söderberg, Ronnie Ericson och Ulla Stjernberg.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2019
Det beslutades att avgiften behålls oförändrad på 175 kr.
11. Kommunfrågan
Arnold Lindgren redogjorde för läget för kommunsammanslagningen som
berör Rågöarna. Kommuner som skall sammanslås med Paldiski, Vasalemma,
Keila(dock ej Keila stad) och Padise. Jana Stahl har lämnat in en skrivelse om att
Rågöarna inte längre skall räknas in i stadsområdet och på det sättet underlätta
vid tex byggande på öarna. Lilla Rågö har införts på listan över Estlands öar
som omfattas av Lagen för småöar med bofast befolkning. En tjänst som övakt
är inrättad och innehas av en bosatt på ön. En övakt fungerar som en
övervakare av att besökare och boende är aktsamma om naturen, inte tjuvjagar
och tjuvfiskar.
12. Ny naturskyddslag
Ny naturskyddslag skall fastställas under 2018. Bilaga 2. Arnold Lindgren och
Fred Söderberg författar en skrivelse för att påverka innehållet och möjligheten
att bygga på öarna. Naturskyddslagen blir både på gott och ont för
utvecklandet av området. En skarvkoloni har etablerats på lilla Rågö.
13. Detaljplan och brygga, information
Detaljplan för hamn på Lilla Rågö har gjorts av Stiftelsen för Rågöarnas
utveckling(PSAS). Stiftelsen skall nu läggas ned. Det finns önskemål att Pakri
Tarvas skall överta frågan och driva den vidare. Hamnarna både på lilla Rågö
och offentlig hamn i Paldiski är beroende av varandra och inte ännu beslutade.
Utvecklingsförslaget som finns i detaljplanen kan därmed läggas på is eller
förändras.
14. Skogsbruksstöd och Natura 2000-mark
Ansökan kan bara göras elektroniskt, ej via papper. Blankett kan laddas hem,
skrivas under och skickas digitalt via e-pria.
15. Pakri Tarvas information.
Se bilaga ”Rågö nyheter Erik 20180315”.
16. Kapellrenoveringarna.
Inhägnandet runt kyrkogården skall genomföras under 2018. Se
Rågöföreningens hemsida http://www.rågöföreningen.se
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17. Hemsida.
Rågöföreningen har nu en egen hemsida med adress
http://www.rågöföreningen.se/
Webbdesigner är Mats Stahl.
Framför gärna åsikter om innehållet direkt till Mats Stahl.
18. Extern hårddisk
Förslag om att digitalisera gamla filmer och band och spara på en extern
hårddisk. En i föreningens lokal på Wallingatan och en backup hos ordförande.
19. Övriga frågor
Aibokören framträder den 26 maj på Skansen tillsammans med Rågö danslag,
Baltikumdagen. Gun och Nisse kan eventuellt organisera en resa till Rågö
under sommaren 2018. Fråga ställdes om Rågöföreningen kan sponsra kören för
resa och mat. Gun lämnar en offert på de kostnader som kan uppstå. Styrelsen
tar upp frågan vid nästa möte.
Sommar 2019 planerar Jana Stahl en körfestival på Rågö.
DNA-test kan göras för en extra kostnad för att kunna se sitt ursprung.
Kommunstyrelsens ordförande har förordnat MTU, Rågöarnas Samfällighet till
att vara Rågöarnas representant i parlamentets kommission för småöar. Kanske
Jana Stahl ställer upp. En plan finns för att söka stöd för kommunikation mellan
öarna och fastlandet och medel till att installera en elstation på ön.
Jana Stahl arbetar med en strategi för kulturförvaltningen under de kommande
tre åren. Hon vill ha förslag senast den 10 april som tillägg i planen.
20. Mötets avslutande
Mötet avlutades
…………………………….
Mats Stahl
Ordförande

……………………………
Birgitta Söderberg
Sekreterare

…………………………….
Ronnie Ericson
Justerare

……………………………
Gunbritt Olsson
Justerare
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