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Protokoll fört vid Rågöföreningens årsmöte den 23 mars 2014 kl. 12.00 
 
 
Plats: SOV Roslagsgatan 57 

Närvarande: Arnold Lindgren, Gun Pella, Mats Stahl, Nils Espling, Fredrik Nyman, 
Fred Söderberg, Erhard Lindman, Alice Wiklund, Inger Österdal, Aina Mihlberg, 
Einar Mihlberg, Jan Stjernberg, Ulla Stjernberg, Nils Sjölund, Lauri Lindgren, Reinhold 
Kantberg, Erik Söderberg, Peter Rönnberg, Gunbritt Olsson. 
 
 
 

1. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare 
Mötet öppnades med att Arnold Lindgren valdes till ordförande, Mats Stahl till 
sekreterare, samt Gun Pella och Erhard 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 2013. 
 

7. Valberedningens förslag för val till styrelse och revisorsfunktion 
Ny ordförande(1 år) Erik Söderberg. 
Omval(2 år) styrelseledamöter Fredrik Nyman, Arnold Lindgren och Mats 
Stahl. 
Kvarvarande(1 år) styrelseledamöter Mikael Nyman, Nils Espling och Gun 
Pella. 
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8. Val av ordförande för Rågöföreningen och Rågökapellens Minnesfond 
Mötet valde Erik Söderberg till styrelseordförande. 
 

9. Val av styrelseledamöter 
Fredrik Nyman, Arnold Lindgren och Mats Stahl valdes till styrelseledamöter 
enligt valberedningens förslag. 

 
10. Val av suppleanter till styrelsen 

Kvarvarande(1 år) Christer Svedberg och Elin Pella-Schennings. 
Ny suppleant(1 år) Gunbritt Olsson. 
Mötet valde Gunbritt Olsson som ny suppleant. 

 
11. Val till revisor 

Omval(2 år) Lauri Lindgren. 
Kvarvarande(1 år) Nils Sjölund 

 
12. Valberedning 

Kvarvarande(1 år) Erhard Lindman, Helga Spillman, Ulla Stjernberg och Rune 
Bertholm. 

 
13. Fastställande av medlemsavgift för 2015 

Erik Söderberg påpekade att föreningen går lite back att vi bör höja avgiften. 
Det beslutades att avgiften höjs till 175 kr. 

 
14. Sommarens aktiviteter på Rågöarna. 26-27 juli. 

Gun Pella och Erik Söderberg har gjort ett utförligt program för den resan. 
Mötet hade en lång diskussion om detta. Inga förändringar föreslogs. 
Deadline till Gun Pella för anmälan till Rågödagarna är 31 maj. 

 
15. Kommunbytesfrågan 

Styrelsen beslutade tidigare att skicka ut en brevledes förfrågan om byte till 
Padise kommun till alla medlemmar.  
67 st tillfrågade 
35 st svarade 25 st av dessa är markägare 
29 st vill byta kommun 22 st av dessa är markägare 
5 st varken för eller emot 2 st av dessa är markägare 
1 st röst ogiltig 
Paldiski är en stadskommun stadsregler för byggnation på Rågöarna. Rågöarna 
kan inte omfattas av lagen för småöar med bofast befolkning. 
Padise är en landskommun inte stadsregler vid nybyggnation. Rågöarna kan 
omfattas av lagen för småöars med bofast befolkning. 
Jana Stahl har skrivit förslag på ansökningsbrev för byte till Padise kommun 
(ansökningsbrevet ställs till Estlands regering). 
Fred Söderberg godtar Jana Stahls förslag till ansökningsbrev för byte till 
Padise kommun. Arnold Lindgren och Fred Söderberg behandlar vidare 
ansökningsbrevet. 
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16. Vem skall vara ägare till Rågöarnas kapell? 
Båda kapellens mark ägarförhållanden? 
Kapellet Lilla Rågö mark ägs av Statens skogstyrelse. 
Kapellet Stora Rågö mark oregistrerad mark förvaltas av Statens skogstyrelse. 
Egentligen äger ingen kapellen i dagens läge. 
Rågöföreningen har inte råd att bli ägare. 
Antagligen bör någon kyrka eller någon förening som förvaltar fornminnen bli 
ägare. 
Det blev en diskussion bland medlemmarna där för- och nackdelar lyftes fram. 
Bla. sa Einar Mihlberg att det är inte säkert att vi får några bidrag av de svenska 
fonderna till kapellrenoveringarna om inte Rågöföreningen  står kvar som 
förvaltare. Mötet beslutade att frågan ska utredas mer och skickas ut på remiss 
till alla Rågö medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att ta reda på vilka planer St 
Mikaels Församling har för våra kapell,  hur de har tänkt att sköta våra 
gravgårdar, vad ska de göra med all mark? Styrelsen skall även undersöka om 
det finns alternativ till St Mikaels Församling. 

 
Fred Söderberg föreslår att på Stora Rågö de tre stenarna och korset på mellan 
kapellet och kyrkogården flyttas närmare kapellet då blir det lättare att slå 
gräset. Antagligen måste vi ha ett medgivande ifrån fornminnesämbetet för att 
kunna göra det. 

 
17. Einars Mihlbergs val av Göran Hoppe som medarbetare i Rågökapellens 

Minnesfond 
Mötet ger förtroende att Göran Hoppe blir Einars medarbetare. 
 

18. Vindkraft på Stora Rågö 
Eesti Energia möte med oss i maj eller juni bestämdes i november. Ev kommer 
mötet att äga rum i Estland på Rågöarna. 
Om det inte blir av så anser vi att vi måste ta reda på orsaken. Vi hoppas då att 
orsaken är att Eesti Energia har lagt ner planerna på att bygga vindkraftverk. 

            Gun Pella delade ut information om vindkraftsparken och ett dokument som 
riktas till markägare på Rågöarna, utfärdat av 
Keskonnaministerium(Miljöministeriet) 2004, med anledning av att öarna kom 
att tillhöra Natura 2000. Föreskrifterna är översatta av Arnold Lindgren. 

 
19. Övriga frågor 

Hembygdsdagen den 30 augusti på Historiska museet som anordnas av SOV 
och hembygdsföreningarna. Rågöbornas Danslag ska framträda på 
Hembygdsdagen. 
Det är sång- och dansfestival i Tallinn den 4-6 juli. Nils Sjölund och Marion 
Lindgren (dotter till Lauri och barnbarn till Arnold Lindgren) kommer att 
uppträda i dansgruppen Virvel på Kalevstadion. Dansbiljetterna håller på att ta 
slut, boka på nätet.  www.piletilevi.ee 
 
 
 

 

http://www.piletilevi.ee/
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20. Mötets avslutande 
Mötet avlutades med att Arnold Lindgren blev avtackad med blommor och 
presenter då han valt att kliva av sitt uppdrag som ordförande. Arnold har varit 
föreningens ordförande sedan starten 1992-2000, därefter blev han vald till vice 
ordförande fram till 2010 då han återigen tog på sig uppdraget som ordförande. 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 9 april kl: 18:30. 

 
 
 
 
 …………………………….  …………………………… 
 Mats Stahl   Arnold Lindgren 
 Sekreterare Ordförande   
 
 
 
 
 …………………………….  …………………………… 
 Gun Pella   Erhard Lindman 
 Justerare  Justerare  


