
REL Gotland ideell förening årsmötesprotokoll från lördagen den 11:e januari 2014 i 
Skeppargillets lokaler, Visby.  
 
 
Deltog: Riina Noodapera, Anders Nilsson, Veljo och Vera Pärli, Lars, Kaidi och Rikard 
Flemström, Tarvo och Johannes Tammeoks, Mare Pupp, Malle Björklund, Külli Bergbohm, 
Roosi Verendel-Nyberg.  
 
 

§1 
 
Mötet öppnades av Sverigeesternas förbunds representant tillika Gotlandsesternas ordförande 
Riina Noodapera, som presenterade dagordningen, som godkändes av årsmötet. 
Årsmöteskallelsen godkändes. Deltagarlista sändes runt. Till mötesordförande valdes sittande 
ordf. och till protokollförare Anders Nilsson.  
 
 

§ 2 
Information om föreningen samt verksamheten under det gångna året. Informerades att 
Föreningen Gotlandsesterna är en direkt underavdelning till REL (Sverigeesternas Förbund) och 
medlemsavgiften erlägges dit. (Medlemsavgiften är f.n. 200 kr/år. Studerande och pensionärer 
100 kr/år. Medlemsavgiften betalas in på REL pg 55 81 40-0, Sverigeesternas Förbund. V.v. 
uppge namn, adress och födelsedata, telefonnummer och e-post på talongen. Tel 08 21 66 49, e-
post rel@swipnet.se). Verksamheten bedrivs i projektform och med självfinansiering av 
aktiviteterna, dvs. föreningen förvaltar ingen egen kassa och behöver därför ingen kassör eller 
revisor.  
 
Ordförande redogjorde för det gångna årets verksamhet. Bland aktiviteterna kan nämnas årsmöte 
och vinterfest i Skeppargillets lokaler lördagen den 19 januari. Föreningsmedlemmar deltog i  
högtidlighållandet av Estlands nationaldag och flytt av Estlands Honorärkonsulat till Lövsta den 
22 februari. Mars månad REL vårsession i Stockholm (ordf.) samt Modersmålsdagar (Kaidi F) 
samt ljuständning för deporterade på Nyhagsgatan i Hemse den 23 mars. 
Segerdagen/Midsommardagen 23 juni samlades man på Ekstastranden för gemensamt 
midsommarbål och mat.  
Under året har planering och genomförande av utställningen ”Skogsbröder i Estland” 
tillsammans med Gotlands Försvarsmuseum och Studieförbundet Vuxenskolan ägt rum. För att 
översätta och anpassa utställningen har 12000 kronor samlats in från givmilda ester och 
Estlandsvänner. Invigning 11 juni av utställningen med minnestund över deportationerna 1944 
den 14 juni samt föredrag av Riina Noodapera, mingelmat på Skogsbrödravis. En PUB kväll 
genomfördes med Estnisk PUB-mat och föredrag av Hain Rebas om Skogsbröder i Estland den 
18 juli i samband med REL Sommarmöte som detta år var förlagt till Gotland. Försvarsmuseet 
meddelar att ca 5000 personer löst biljett under året och att utställningen setts av många. 
November REL höstmöte i Stockholm med föredrag om samverkan för övriga estniska 
honorärkonsuler i Sverige.  
Gemensam syrning av kål och blodkorvstillverkning hos familjen Tüll i Sjaustru 15 december.  
Kaidi Flemström gav en översikt över hemspråksundervisningen som med framgång pågår i 
kommunens regi på ön för åtta barn, ett förskolebarn och sju grundskolebarn. Dessutom har 
föreningsmedlemmar deltagit i en rad olika aktiviteter med information om Estland, skrivit 
artiklar i olika tidningar, både svenska och estniska, samt på REL hemsida www.rel.ee. 
Gotlandsesternas blogg administreras av ordförande; http://relgotland.wordpress.com. 
Medlemmarna rekommenderas att emellanåt gå in på och se om något av intresse händer. Ett 
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antal intressegrupper från Estland har fått hjälp med planering etc av sina besök på Gotland 
under året. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som läggs ut på bloggen så småningom.  
Föreningen har under året samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Under hösten har en ansökan formulerats avseende uppmärksammande av 70 år sedan flykten till 
Gotland från REL till Estniska Regeringen att genomföras under 2014. 
  
 

§ 3 
Val av styrelse. Föreningsordförande Riina Noodapera och styrelseledamöterna Anders Nilsson 
och Tarvo Tammeoks mandattid gick ut.  Årsmötet beslutade att återvälja Riina Noodapera till 
ordförande för ytterligare ett år, att återvälja Veljo Pärli och Kaidi Flemström till ledamöter på två 
år.  Ledamöterna Anders Nilsson och Tarvo Tammeoks har ett år kvar av sin mandattid.  
  

§ 4 
Val av programkommitté och arbetsgrupper för 2014. Årsmötet beslutade att till 
programkommitté för innevarande år välja Riina Noodapera, Veljo Pärli, Kaidi Flemström och 
Anders Nilsson att knyta till sig behövlig hjälp till olika aktiviteter. 
 

§ 5 
 

Diskuterades innevarande års verksamhet. Den 24 februari högtidlighållande av Estlands 
nationaldag på Nyhagsgatan 10 i Hemse, med särskilt inbjudna och en presentation av vad en 
honorärkonsuls uppdrag består av. Innevarande år är det 70 år sedan flykten från Estland till 
Gotland. Detta skall uppmärksammas på olika sätt. Samarbete med Ambassaden och 
Honorärkonsulatet förväntas. Under maj månad, en berättarkväll med Margit von Rosen, minnen 
från flykten från Nargö/Naissaar, i samband med presentationen av en bok som utkommit i 
ämnet på svenska och estniska, Allekvia Tingshus. Beslutades att hålla öppet möjligheten att 
sammanstråla på Ekstastranden måndagen den 23 juni för Segerdagen/Midsommardagsfirande 
på Estniskt vis. Lördag den 13 september, bussutflykt Hemse-Visby-Slite för minnesaktivitet 70 
år sedan flykten med Biskop Sven Bernhard, Kustbevakning, körsång och samkväm, tisdagen den 
23 september föredrag på Försvarsmuseet i Tingstäde, Riina Noodapera mfl, 70 år sedan flykten, 
25 år sedan Baltiska kedjan och 20 år sedan Estoniakatastrofen. Surkål och blodkorv under 
hösten. Om det klaffar med transport delta i Herrvik på julmarknad med försäljning av estniska 
produkter. Givetvis ska vi försöka informera press och radio om olika intressanta frågor som 
berör de olika jubileerna under året och sprida info via bloggen, facebook etc. Külli Bergbohm 
ställer sin tovade Svensk/estniska flagga till förfogande att användas vid aktiviteterna under året.  
Medlemmarna uppmanades att löpande meddela olika programpunkter som är intressanta att 
berätta om på hemsidan/bloggen till ordf.  
Föreningen fortsätter att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan under året. 
 

§ 7 
 

Årsmötet avslutades med ett traditionellt estniskinspirerat julbord som medlemmarna ordnat 
gemensamt, och det alltid lika populära lotteriet.  
 
 
 
protokollförare    justeras 
 
Anders Nilsson    Riina Noodapera 
     ordförande 


