
MTÜ Gotlandi Eestlaste Selts/REL Gotland aastakoosoleku protokoll. 
Koosolek toimus laupäeval, 11. jaanuaril 2014 Visbys Skeppargillets’i ruumides. 
 
 
Osalesid: Riina Noodapera, Anders Nilsson, Veljo ja Vera Pärli, Lars, Kaidi ja Rikard Flemström, 
Tarvo ja Johannes Tammeoks, Mare Pupp, Malle Björklund, Külli Bergbohm, Roosi Verendel-
Nyberg. 
 
 

§1 
 
Koosoleku avas Rootsieestlaste Liidu esindaja ja Gotlandi Eestlaste Seltsi esimees Riina 
Noodapera, kes andis ülevaate päeva programmist ja päevakorrast, mis koosoleku poolt heaks 
kiideti. Koosolek tunnistati pädevaks. Osavõtjate registreerimiseks saadeti ringi registreerimisleht. 
Protokollijaks valiti Anders Nilsson. 
 
 

§ 2 
Ülevaade seltsist ja seltsi tegevusest möödunud aastal. Kohalolijaid informeeriti sellest, et 
Gotlandi Eestlaste Selts on Rootsieestlaste Liidu (REL) allorganisatsioon, kuhu tasutakse ka 
liikmemaksud. (Liikmemaksu suurus on praegu 200 kr/aastas, õpilastel ja pensionäridel 100 
kr/aastas. Liikmemaks tasutakse REL’i arveldusarvele 55 81 40-0, Rootsieestlaste  Liit. Tasumisel 
märkida  nimi, aadress ja sünniaeg, telefoninumber ja e-posti aadress. Tel 08 21 66 49, e-post 
rel@swipnet.se ) Gotlandi Eestlaste Seltsi tegevused toimuvad projektipõhiselt tegevuste 
omafinantseerimise alusel, st. et seltsil endal ei ole kassat, mille tõttu ei vajata ka ei kassapidajat 
ega revidenti. 
 
Esimees andis ülevaate möödunud aasta tegevusest. Aastakoosolek ja talvepidu viidi läbi 
Skeppargilleti ruumides laupäeval, 19. jaanuaril. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati 22. veebruaril 
koos aukonsulaadi kolimisega Lövstasse ja uue aukonsuli Riina Noodapera tutvustamisega. 
Märtsis osales esimees RELi kevadistungil ja Kaidi Flemström Emakeele päval Stockholmis. 23. 
märtsil toimus Hemses väiksemas ringis küünalde süütamine. Kevade jooksul hangiti raha ja koos 
Gotlandi kaitseväe muuseumiga kohaldati Eesti Metsavendade näitus rootsikeelsele publikule. 
Näituse avamine toimus 11. juunil koos ettekandega, kus Riina Noodapera rääkis küüditamistest, 
metsavendadest Eestis ja põgenemisest Gotlandile Teise maailma sõja ajal ja mida see tema enda 
perele tähendas. Võidupüha 23. juunil veedeti Eksta rannas ühise lõkke ääres. Eestipärane PUBi 
õhtu korraldati Tingstädes Kaitseväe muuseumis eestipärase PUBi taldrikuga, Hain Rebas pidas 
ettekannet Eesti Metsavendadest. 18.-20. juulil toimus üritus koos REL i suvepäevadega. 
Kaitseväe muuseum annab teada, et aasta jooksul on pääsmeid ostnud 5000 inimest - sellega 
peame rahul olema. Ka loengutele tuli Gotlandil palju rahvast kokku. Riina Noodapera osales 
RELi sügisistungil Stockholmis ja pidas ettekande teistele Eesti aukonsulitele Rootsis. 
Hapukapsa- ja verivorstitalgud toimusid detsembris perekond Tülli juures Sjausteris. Suvel abistati 
mitmeid Eestist tulnud gruppe külastuste korraldamise ja öömaja leidmisega. Kaidi Flemström 
andis ülevaate emakeele õpetusest, mida Gotlandi valla kulul anti aasta jooksul kaheksale lapsele: 
ühele lasteaialapsele ja seitsmele põhikooli õpilasele. Lisaks sellele on seltsi liikmed osalenud 
mitmetel Eestit puudutavatel informatiivset laadi üritustel, avaldanud artikleid ja teateid Gotlandi 
meedias, Eesti Päevalehes, aga ka REL-i kodulehel www.rel.ee ja  REL Gotlandi blogil 
http://relgotland.wordpress.com, mida seltsi liikmetel soovitati vaadata uudiste saamiseks. 
Koosolek kinnitas tegevusaruande ja see lisatakse dokumentidele. Dokumendid pannakse hiljem 
blogile ülesse. 
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§ 3 
Juhatuse valimine. Seltsi esimehe Riina Noodapera ja juhatuse liikmete Veljo Pärli ja Kaidi 
Flemströmi volitused lõppesid. Aastakoosolek otsustas Riina Noodapera üheks aastaks ja Veljo 
Pärli ning Kaidi Flemström kaheks aastaks juhatuse liikmeks tagasi valida. 
Juhatuse liikmed Anders Nilsson ning Tarvo Tammeoks jätkavad juhatuse liikmetena veel ühe 
aasta.  
  

§ 4 
Programmikomitee ja töögruppide valimine. 2014. aastaks otsustati valida neljaliikmeline 
programmikomitee, kuhu valiti Riina Noodapera, Veljo Pärli, Anders Nilsson ja Kaidi 
Flemström. Vajaduse korral kutsutakse lisaks teisi eksperte. 
 

§ 5 
 

Arutleti jooksva aasta tegevuste üle. Vabariigi aastapäeva tähistatakse seekord 24. veebruari õhtul 
aukonsul Riina Noodapera kodus koos vastuvõtu, tutvustuse ja suupistetega. Kuna käesolev aasta 
sisaldab mitu juubelit - 70 aastat põgenemisest Gotlandile, 25 aastat Balti ketist, 20 aastat Estonia 
hukkumisest - korraldame maikuus Margit von Roseni juhatusel Allekvia Kohtumajas 
ettekandeõhtu, kus tutvustatakse äsja ilmunud eesti- ja rootsikeelset raamatut Naissaarest. 
Laupäeval, 13. septembril (päeval) toimub väljasõit Slitesse, kus palvuse, koorilaulu ja ühise 
koosviibimisega mälestatakse 70 aasta möödumist põgenemisest. Teisipäeval, 23. septembril 
(õhtul) toimub Tingstäde Kaitseväe muuseumis loeng põgenemise, Balti keti ja Estonia 
hukkumise teemal. Ürituste reklaami ja läbiviimise korraldamise osas loodetakse koostööd Eesti 
Suursaatkonna, aukonsulaadi ja Studieförbundet Vuxenskola’ga. Ühist Võidupüha peetakse 
esmaspäeval, 23. juunil Eksta rannas, hapukapsa- ja verivorstitalguid sügisel. Kui õnnestub, siis 
osaleme Herrviki jõululaadal eesti toidu ja muu eestipärase kauba müügiga. Liikmetel paluti 
blogile ülespanemiseks anda esinaisele jooksvalt teavet erinevatest üritustest. Kõigil palutakse 
hoolega blogi jälgida. Jätkuvalt tehakse koostööd Studieförbundet Vuxenskolan’i ja teiste sobivate 
koostööpartneritega. 
 

§ 7 
 

Aastakoosolek lõpetati. Külli Bergbohm pakkus välja oma kätega vilditud Eesti/Rootsi lippu 
seltsi aasta üritustel kasutamiseks. Järgnes traditsiooniline ühingu liikmete poolt korraldatud eesti 
toidulaud ja sellele järgnev populaarne loterii.  
 
 
 
 
 
Protokollis     Kinnitas 
 
Anders Nilsson     Riina Noodapera 
     Seltsi esimees 
 
 
 
 


