
                       Protokoll     
 
Rågöföreningen och Rågökapellens minnesfonds årsmöte 2016 

 Mötet avhölls i SOV´s lokaler på Roslagsgatan 57, Stockholm söndagen den 10 april 2016. 

 Närvarande vid mötet var 20 personer. 

 

1. Till ordförande för mötet valdes Mats Stahl. 
    Till sekreterare för mötet valdes Mikael Nyman. 
    Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gunbritt Olsson och Ronnie Ericson. 
 
2. Mötet ansågs behörigt utlyst 
 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Revisorernas rapport för det gångna året presenterades av Nils Sjölund och revisorerna föreslog                
    ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
6. Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
7. Valberedningen föreslog omval av följande styrelsemedlemmar. Erik Söderberg, Mats Stahl, Arnold  
    Lindgren och Fredrik Nyman. 
     
    Som styrelsesuppleanter föreslog valberedningen till omval, Gunbritt Olsson, Elin Pella-Schennings  
    och Christer Svedberg. 
     
    Till föreningens revisorer föreslog valberedningen omval av Nils Sjölund och Lauri Lindgren. 
 
8. Val av ordförande till föreningen avgjordes genom omröstning. Föreslagna var Erik Söderberg och  
    Mats Stahl. Erik söderberg blev vald till ordförande med 13 röster mot Mats Stahls 3. 
 
9. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Arnold Lindgran, Mats Stahl och Fredrik Nyman. 
 
10. Till suppleanter i styrelsen valdes Gunbritt Olsson, Christer Svedberg och Elin Pella-Schennings. 
 
11. Till revisorer valdes Nils Sjölund och Lauri Lindgren.  Mötet beslutade att inte tillsätta någon 
       revisorsuppleant. 
 
12. Till ny valberedning utsågs, Birgitta Söderberg, Ulla Stjärnberg och Ronnie Ericsson. 
 
13. Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 175 kronor. 
 
14. Fred Söderberg informerade om de påbörjade samtalen mellan Paldiski stad och Padise kommun 
       om en eventuell sammanslagning av kommunerna. 
    
15. Fred Söderberg informerade om att i det fall öarna blir naturreservat kommer det inte att byggas  
       några vindkraftverk på öarna. 
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16. Fred Söderberg informerade om arbetena med detaljplanerna för Stora och Lilla Rögö. Statliga 

       skogsstyrelsen Harju/Keila Metskond lämnar en ersättning om 50€ för instängsling av brunnar på  

       öarna. Fred informerade även om den kommande ”Talkan” för att rensa Storbyn på Stora Rågö  

       ifrån sly. Samling för intresserade sker i Korkis hamn den 30/4 kl. 09.00. 

        

       Arnold Lindgren informerade om att Miljöverket tagit över ansvaret för öarna. Arnold redovisade  

      även turerna runt ändringen av byzoner och begränsningzoner. 

17. Fred Söderberg informerade om registreringen av byggnaderna samt uppmätningen av  
       fastigheterna som genomförts. Information gavs även om det brandskyddsarbete som påbörjats. 

18. Fred Söderberg informerade om detaljplanen för Storbyn på Lilla Rågö. 

19. Arnold Lindgren informerade om skogsvårdstödet och om ansökningsförfarandet. 

20. Se även punkt 16. 
Pakri Tarvas har ansökt om bidrag på 1,2 miljoner kr till ett vindkraftverk till Storbyn på Lilla Rågö. 
Gun Pella vill att kyrkogårdarna skall stängslas in så att kreaturen inte kan komma in och beta 
mellan gravarna. Frågan skall tas upp med Pakri Tarvas. 

 
21. Einar Mihlberg informerade om arbetena med kapellen. 
 
22. Nils Sjölund informerade om Rågödagarna 2016. 
 
23. Nils Sjölund informerade om dans- och sångfestivalen i Hapsalu. Arnold Lindgren föreslog att 
      föreningen ger ett ekonomiskt bidrag till festivalen. 
 
24. Gun Pella föreslog att det skulle anordnas en gruppresa till öarna sommaren 2016. 
      Lauri Lindgren föreslog att det skulle inrättas en Facebooksida för Rågöföreningen. 
      Då ingen av mötesdeltagarna för stunden var villig att administrera något av ovanstående förslag 
      lämnades de tillsvidare utan åtgärd. 
      Arnold Lindgren informerade om att för att kunna vara med i Estlands-Svenska kulturrådet måste 
      man vara bosatt i Estland. 
 
25. Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna för visat intresse.  
 

 

 

Mötets ordförande                                                                              Sekreterare 

 

Mats Stahl                                                                                              Mikael Nyman   

 

Justeras: 

 

Gunbritt Olsson                                                                                 Ronnie Ericson                                                                 


