
Årsmötesprotokoll 2018-03-10 för Odensholms byalag 
 

             Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 60 vuxna och 4 barn var närvarande. 

  

1. Mötets öppnande 

Saga Adolfsson hälsade alla medlemmar välkomna, och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Owe Fahlström valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare. 

 

3. Val av justeringsmän 

Christina Erkas och Annette Brus valdes till justeringsmän. 

 

4. Godkännande av kallelse till årsmötet och godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat och dagordningen godkändes. 

 

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen utdelades skriftligt på årsmötet och Saga gick igenom den. Bilaga 1. 

Inga frågor eller synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen. 

 

6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning 

Mats Erkas föredrog årsredovisningen för 2017 både för Odensholms byalag och för MTÜ Osmussaare 

Külaühing, som är den estländska delen av byalaget. Mats redogjorde för utgifter och inkomster under 

året. Tillgångar vid årets slut är för medlemskontot 30 760 Kr och för fonden för Odensholms kulturarv 

är tillgångarna drygt 26 000 Kr. För MTÜ Osmussaare Külaühing är tillgångarna 6602 Euro som är det 

bokförda värdet av tomten. Inga synpunkter eller frågor fanns angående den ekonomiska redovisningen. 

Mats berättade också att alla kan vara med och bidra till finansieringen av Holmbogården genom att 

symboliskt köpa en stock/stockar, i sitt eget eller någon i annans namn, genom att sätta in 1000 kr per 

stock på Odensholms byalags bankgirokonto 281 - 2006 och märka inbetalningen ”Holmbogården” och 

namnet på den som ska stå som ägare till stocken. Byalaget utfärdar då ett ägandebevis till 

stocken/stockarna med det namn man önskar. I det färdiga huset kommer sedan en fin minnestavla sättas 

upp med namnen på dem som bidragit med stockar. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Saga läste upp revisionsberättelsen. Mats Karlgren har granskat årsredovisningarna samt lämnat 

revisionsberättelsen. Mats Karlgren rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna 

året.       Bilaga 2. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

9. Val av styrelse, suppleanter och kontaktmän för 2018 i Odensholms byalag 

Årsmötet beslutade att välja följande som, valda för 1 år, omval: 

Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas 

Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus. 

Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Annelie Erkas. 

Nyval av Tomas Brus, vald för 1 år. 

 

Val av styrelse för 2018 i Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing  

Årsmötet beslutade att välja följande, valda för 1 år, omval:  

Ordförande: Saga Adolfsson, Ledamöter: Göran Hoppe och Lotta Odmar. Ledamot/kassör:  Mats 

Erkas. 

 

Kontaktmän för Odensholms byalag: Årsmötet beslutar att: För Brus gården beslutade årsmötet att 

Evelina Brus blir kontaktman istället för Owe Fahlström. För övriga gårdar är det inga ändringar.

       Bilaga 3 

10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2018 

Årsmötet beslutade att välja om Mats Karlgren som Revisor och Andreas Tangen som 

Revisorssuppleant, båda för 1 år.  



11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna firma år 2018 

Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för sig, är ordförande 

Saga Adolfsson, pnr             och kassören Mats Erkas, pnr             . 

  

12. Fastställande av medlemsavgift för 2019. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften som tidigare ska vara 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr 

per familj som är bosatta på samma adress. 

 

13. Frågor från styrelsen till årsmötet om: 

- Överföring av medel från medlemskontot till fondkontot: Lotta frågade årsmötet om överföring av 

20 000 Kr från medlemskontot till fondkontot. Årsmötet beslutade att det ska göras..  

 

14. Övriga frågor 

- Saga och Lotta berättade om byggprojektet för vår hembygdsgård, Holmbogården. Kommunen, Lääne 

Nigula kommun, har nu godkänt ”skissprojektet” för huset. Det är godkänt av delkommunfullmäktige, 

delkommunordförande och kommunordförande i Lääne Nigula. Bland annat ska vi besluta var huset ska 

placeras på tomten och det ska mätas in av lantmätaren.  Eventuellt kan vi i sommar kan förbereda 

marken för husgrunden. 

- Göran redogjorde för det fortsatta arbetet. När vi har kommit längre i projektet måste det godkännas av 

kommunen. Vi behöver ordna en byggherre i Estland. Offerter ska tas in. Det är mycket möjligt att man 

kan förbereda för grunden i sommar. Senare när huset ska byggas så monteras timmerhusstommen först 

på land och fraktas till ön och sätts ihop igen.  

- Lea Stroh föreslår att taket rivs och tas bort från Erkas ladugård på vår tomt. Det delvis raserade taket 

är både fult och farligt. Murverket måste täckas och skyddas, om vi senare vill bevara ladugården och 

restaurera den. Det som är problematiskt är att taket består av eternit (asbest). Man måste då vidta 

säkerhetsåtgärder när man tar bort det.  

- En fråga ställdes om när huset planerades att byggas. Saga svarade att det kan bli 2019 eller 2020, när 

föreningen fått in tillräckligt med pengar för finansieringen. 

- Saga berättade att preliminärt blir det talko och sommarresa på Odensholm vecka 30 eller 31. Vi 

kommer att sköta om kapellgården, fortsätta att röja tomten och eventuellt att förbereda marken för 

husgrunden. Alla medlemmar är välkomna att åka till ön. Byalaget arrangerar och bekostar som vanligt 

båtresan till och från Odensholm för talkodeltagare och för övriga tas en liten avgift ut.  

- Inga övriga frågor eller synpunkter fanns från medlemmarna 

 

15. Mötets avslutande 

Owe Fahlström tackade alla och förklarade årsmötet avslutat. 

  

Vid protokollet: datum      /       - 2018, datum      /        -2018  

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Odmar    Owe Fahlström  

Mötessekreterare   Mötesordförande  

  

 

Justeras:  datum      /       - 2018,  datum      /        -2018  

 

 

 

 

 

 

Christina Erkas   Annette Brus 

Justeringsman   Justeringsman 



Bilaga 0 

Efter den formella delen av årsmötet 

 

• Vi visade foton från gruppresan, utflykten till Odensholm och från talkot sommaren 2017 

• Lennart delade ut och sålde Odensholmsmuggar. 

• Saga delade ut ägandebevis till de som redan hade skänkt stockar till Holmbogården. 

• Lotta delade ut fågelskådarnas rapport (Arktikka Odensholm/Osmussaar, Estland 13-17/5 2017) 

ett ex till varje bord.  Rapporten innehåller en artlista med närmare 150 skådade fågelarter från 

några dagar på Odensholm. Rapporten kommer att läggas ut på hemsidan.  

• Som vanligt fanns möjlighet att titta på, och få, foton, kartor, CD-skivor bl a ”Hildas 

minnesbok”,  historik-häften, med mera, och lämna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet 

• Sedan blev det mat, fika och mingel 

Vi fick god soppa med tillbehör, fika och hembakta kakor. Det var mycket trevligt att mingla och umgås 

med våra släktingar och vänner. Vi tackar byalagets kockar, bagare, kökspersonal, tekniker och alla som 

hjälpt till med olika saker, så mycket! Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och 

tackar kapellmästare Bertil Adolfsson och Thord Jansson på saxofon för proffsig fin musik. 

 
 



Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för Odensholms byalag 2017 

 

Styrelse för Odensholms byalag 2017  

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år, omval. 

Sekreterare: Lotta Odmar, vald för 1 år, omval. 

Kassör: Mats Erkas vald för 1 år, omval. 

Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus valda 

för 1 år, omval. Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar valda för 1 år, omval. 

Annelie Erkas vald för 1 år, nyval. Revisor har varit Mats Karlgren och Andreas Tangen har varit 

Revisorssuppleant, båda valda för 1 år, omval. 

 

Styrelse för den estländska delen av byalaget, Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing, har 

under 2017 varit:   

Ordförande: Saga Adolfsson, vald för 1 år, omval  

Ledamöter: Göran Hoppe och Lotta Odmar, valda för 1 år, omval, Ledamot/kassör:  Mats Erkas 

vald för 1 år, nyval. Revisor har varit Mats Karlgren och Andreas Tangen har varit Revisors-

suppleant, valda för 1 år, omval. 

 

Styrelsemöten 

Fyra protokollförda möten har hållits under det gångna året. 

 

Medlemsantal 

Antalet betalande medlemmar 2017 uppgår till 112 st. 

 

Årsmötet 2017 

Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala den 11 mars. 52 vuxna och 4 barn var närvarande. Vid 

årsmötesförhandlingarna beslutades bland annat om en ändring i stadgarna som innebär att den som 

är medlem i Odensholms byalag automatiskt även är medlem i byalagets förening i Estland, 

Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing. Även för denna förening är Odensholms byalags 

årsmöten det högsta beslutande organet. Vidare informerade styrelsen om att ”Fonden för Jesu 

Kapell” byter namn till ”Fonden för Odensholms kulturarv”. 

Saga informerar årsmötet om köpet av Erkas tomt i Bien på Odensholm och planerna för 

hembygdsgården. Saga berättade om den planerade gruppresan till Estland och Odensholm för 

medlemmar i byalaget. Vi visade foton från sommarresan 2016 och vi visade bilder och karta på 

den nyinköpta tomten i Bien på Odensholm. Sedan följde mat och kaffe som vanligt och många fick 

tillfälle att umgås med sina mer eller mindre kända anförvanter.  

 

 
 

Byalagets tomt på Odensholm 

Vi har under våren 2017 för första gången blivit anmodade att betala markskatt för vår tomt på 

Odensholm. Så nu är det allvar, och vi förstår att byalaget verkligen äger en tomt på Odensholm! Vi 

har också lämnat in årsredovisning och statistik för den estländska delen av föreningen 

(Mittetulundusühing Osmussaare külaühing) i Estland med hjälp av Katrin Schönberg i juni.  
 



Gruppresan till Estland och Odensholm  

Byalaget ordnade en väldigt lyckad och uppskattad gruppresa för medlemmar i byalaget och andra 

intresserade. Sexton personer reste med gruppresan till Estland som byalaget hade ordnat. Man reste 

från Stockholm med TallinkSilja måndagen den 24 juli, därefter var det två övernattningar på hotell 

FraMare i Hapsal och hemkomst till Stockholm fredagen den 28 juli. Tack! Annette och Christina 

som engagerade reseledare för gruppresan, och Tack! till Saga för det fina arrangemanget av 

gruppresan och dagsutflykten till ön.  

 

Dagsutflykten den 26 juli 

En mycket uppskattad dagsutflykt gjordes till Odensholm onsdagen den 26 juli för de som var med 

på gruppresan och ytterligare några deltagare anslöt sig till dagsutflykten. Strålande väder var det 

under dagen. Totalt var vi över 40 personer som bjöds av byalaget på sopplunch med bröd, kaffe 

och kaka. Den goda sopplunchen serverades smidigt av familjen Koppel vid fyren. Dagsturs-

besökarna gick eller åkte med Ritas bil och släpvagn till fyren, Kapellet och till Bien för att se på 

byalagets tomt där.  

 

Talko sista veckan i juli 

Vi var ett 15-tal deltagare på talkot. Vi slog gräset vid kapellet och krattade och snyggade upp 

kapellgården. Vi inventerade och röjde på byalagets nyinköpta tomt i Bien (Erkas tomt) Vi röjde på 

tomten för att se de 11 gränsmarkeringarna, som lantmäteriet hade satt upp i höstas. Vi satte upp 

några egna pålar som gränsmarkeringar för att få en överblick över tomten som är ganska stor, 

nästan 4000 kvm. Vi kunde också med hjälp av gamla kartor fastställa var den gamla husgrunden 

från Erkas hus fanns, till och med konstatera var köket låg i huset då delar av köket var av kalksten. 

Lea Stroh och arkitekten Sirje Hammerberg var med oss. Vi hade härliga dagar med promenader, 

bad i havet och trevliga kvällar tillsammans.  

 

 

 
 



Kustbon och tidningen Estlandssvensk 

Lotta och Saga har skrivit ”Odensholmsspalten” i de fyra nummer av Kustbon som utkommit under 

året. Annette har skrivit en artikel om gruppresan i oktobernumret av Kustbon. Lotta och Saga har 

skrivit artiklar vid två tillfällen till tidningen Estlandssvensk, som ges ut av Estlandssvenskarnas 

kulturförvaltning i Estland både på svenska och på estniska. Det har blivit en artikel om tomtköpet, 

en kort artikel om gruppresan, arbetsveckan och utflykten till Odensholm, och en artikel om 

torskfiske på Odensholm. 

  

Kulturombud för Odensholm 

Odensholms byalag har utsett Göran Hoppe som byalagets fortsatta kulturombud för Odensholm, i 

Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland, för åren 2017 - 2019.   

  

Aibolands muséum 

Göran Hoppe representerade Odensholms byalag på muséets 25-årsjubileum den 28 december. Muséet ska 

utveckla Museihamnen och önskade bidrag till det i samband med jubileet. Styrelsen beslutade att skänka 

100 Euro som en gåva till Aibolands muséum.  

 
Holmbogården 

Styrelsemötena under året har till stor del handlat om planerna för vår hembygdsgård som vi ska bygga i 

Bien på Odensholm. Arbetsnamnet är Holmbogården. Vi har anlitat en estnisk arkitekt, Sirje Hammerberg, 

EAL. Hembygdsgården ska vara ett timmerhus men ändå i gammal stil så längt det är möjligt. Det ska kunna 

användas vår, sommar och höst. Huset ska byggas på ungefär samma plats där det gamla boningshuset låg. 

Lea Stroh har föreslagit den planlösning som vi valt, vilken är inspirerad av den planlösning som Erkas 

boningshus (stua) hade från år 1879 fram till sekelskiftet. Byggnaden var tredelad och bestod av 

förrådskammaren (bakse), stora rummet (stue), förstugan (fåschta) och det fanns ett separat kök delvis byggt 

av kalksten mot nordost. Huset hade framsidan mot sydost. Utmärkande är det stora rummet (stue) som var 

stort och nästan kvadratiskt. Boningshusen på Odensholm hade likartade stora rum. 

Under hösten har vi haft en dialog med arkitekten om planlösning med mera. Det har resulterat i ett ”skiss-

projekt” som vi vid årsskiftet har lämnat in till kommunen, och i början av februari 2018 fått godkänt att vi 

nu kan gå vidare. Nuckö kommun är sedan årsskiftet 2018 en delkommun i den större kommunen Lääne-

Nigula. Skissprojektet är därför godkänt av delkommunfullmäktige, delkommunordförande och 

kommunordförande.  

Vi har under hösten tagit fram en projektplan som innehåller/beskriver:  projektägare, syfte, bakgrund, 

skissprojekt- och planritningar, sakkunnigutlåtanden, tidsplan, finansiering och historik. Projektplanen eller 

delar av den är tänkt att användas då vi söker medel från fonder eller stiftelser. 

Eftersom vi är en förening som är beroende av bidrag och gåvor för vår verksamhet är vår budget preliminär 

och kan komma att ändras under projektets gång. Preliminär finansiering av projektet är medel från Fonden 

för Odensholms kulturarv till vilken vi söker medel från olika fonder, stiftelser, gåvor och donationer från 

byalagets medlemmar och andra intresserade.  

Vi har blivit beviljade ett bidrag på 1000€ för 2018 från Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland. Vi 

ska söka bidrag från dem också åren framöver. Vi har i februari 2018 sökt bidrag från Kungliga Patriotiska 

Sällskapet. Vidare ska vi söka medel från Stiftelsen Konung Gustav Vl Adolfs fond för svensk kultur senast 

15 sept 2018. Vi undersöker också möjligheter att söka bidrag från andra stiftelser och fonder. 

 



Vi har före jul startat en insamling till Fonden för Odensholms kulturarv för 

bidrag till finansieringen av hembygdsgården.  Det innebär att man symboliskt 

bidrar med en eller flera stockar till bygget av hembygdsgården, i sitt eget, 

någon annans namn eller till minne av någon. Man gör detta genom att sätta in 

1000 kr per stock på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006 och märker 

inbetalningen ”Holmbogården” och namnet på den som ska stå som ägare till 

stocken. Byalaget utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar. 

Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne 

med delaktighet i Holmbogården. I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen på dem 

som bidragit med stockar att sättas upp. Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar 

och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis. 

 

Fyrmuggar med motiv av Odensholms gamla fyr, Måjaken  

har tagits fram av Lennart Marks. Muggen har ett gammalt foto 

av Måjaken på ena sidan och på den andra sidan muggen står 

texten Odensholm Måjaken, Byggår 1850 och positionen 59º 

18,22´ N, 23 º 21,67´ E.  Jättefina muggar som kan diskas i 

maskin. Lennart har administrerat beställningar från medlemmar 

och andra intresserade. Överskottet går till fonden för 

Odensholms kulturarv - till hembygdsgården. Om ni önskar 

beställa en eller flera muggar. Kontakta Lennart, på e-post: 

lennart.marks@comhem.se 

 

Hemsidan: Nås på www.odensholm.se och uppdateras kontinuerligt av Lotta och Jan Odmar. 

Byalaget finns också på Facebook (Odensholms byalag) och Instagram (Odensholms byalag) 

 

För styrelsen / Lotta Odmar och Saga Adolfsson 

 

 

Lite kuriosa, för att återknyta till våra rötter i Bien på Odensholm. Här följer en avskrift ur Nordiska 

muséets arkiv, E.U 40015, Helmut Hagar 1948. Sagesmannen är Johannes Erkas f. 1882 i Estland på 

Odensholm. Bonde och fiskare:  ”Enligt folktraditionen skulle det ha varit vikingar som en gång i tiden 

bosatte Odinsholm (holmen). Före pesten i början 17- hundratalet fanns det 11 bondgårdar på ön – numera 

dock endast 7. Endast 2 män och 3 kvinnor skulle ha överlevt pesten. En av dessa två män var Erkas 

stamfader Mihkel. Den andre var Stavas stamfader men denna familj dog sedermera ut…. Om de 

överlevande kvinnorna vet sagesmannen ingenting närmare. Detta hus där de fem överlevande under och 

efter pesten hade bott i var rian på Nygårds gård. Rian fanns kvar intill sista tiden…. De gamle hade 

berättat om för sagesmannen att dessa fem skulle haft så gott om matvaror efter pesten att de matade svinen 

med grynkorven.” 

 

mailto:lennart.marks@comhem.se
http://www.odensholm.se/




Bilaga 3: 

 

Odensholms byalags kontaktmän 2018: 

BRUS 

Evelina Brus, Släggvägen 23, 178 91 Munsö, 08-56032041; 070-4833210  

Annette Brus, Åsvägen 6,169 53 Solna,08-58012286 

 

STAVAS 

Håkan Luks, Svia byväg 28, 755 94 Uppsala, 018-317171 

Agnes Jansson, Lindhemsvägen 37, 194 51 Upplands Väsby, 08-59033198 

 

ERKAS 

Lotta Odmar, Utsiktsvägen 14, 619 91 Trosa, 070-6998550 

Christina Erkas, Mossvägen 103, 141 44 Huddinge, 08-7111463 

 

GREIS  

Olof Greis, Torpängen, Irsta, 725 97 Västerås, 021-7702521  

Ingemar Greis, Femörsväg. 14 B, 613 35 Oxelösund, 0155-97777   

 

MARKS 

Lennart Marks, Safirgången 52, 135 49 Tyresö, 08-7702521 

Mary Ek, Farstavägen 181 4tr, 123 32 Farsta, 08-6436253  

 

NIGGORS 

Vakant 

Bengt Westerblom, Sibeliusgången 40, 164 76 Kista, 08-7529062  

 

NIBONDAS 

Ivar Brus, Skolgatan 18, 740 71 Öregrund, 0173-30557, 

Kalle Brus, Stäpeludden 56, 764 57 Grisslehamn, 0175-12055 
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