Protokoll för årsmötet i Odensholms byalag och för MTÜ Osmussaare
Külaühing, den 26 mars 2022
Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 30 vuxna och 5 barn var närvarande.
1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla medlemmar välkomna, och förklarade årsmötet
öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mats Erkas valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till
mötessekreterare.
3. Val av justerare
Årsmötet beslutade att välja Göran Hoppe och Stefan Brus till justerare.
4. Godkännande av kallelse till årsmötet och godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat och dagordningen
godkändes.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
Bilaga 1
Verksamhetsberättelsen är utsänd till alla medlemmar. Saga gick igenom den.
Frågor om informationsskylten vid skolan besvarades: Skylten är bekostad av den
Estlandssvenska Kulturförvaltningen i Estland. Lea, Saga och Lotta har lämnat
uppgifter och foton. Skylten ska vara på svenska, estniska och engelska.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
6. Föredragning av årsredovisning
Bilaga 2a-c
Mats Erkas föredrog årsredovisningen för 2021 både för Odensholms byalag och
för MTÜ Osmussaare Külaühing, som är den estländska delen av byalaget.
Byalaget har haft lite utgifter 2021 p g a pandemin. Mats berättade bland annat
om intäkterna på 66 200 Kr för fonden för Odensholms kulturarv 2021. Byalaget
fick en generös gåva om 50 stockar till jul. En utgift från fonden har varit 200 euro
som byalaget har skänkt till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings språkprojekt
för undervisning i svenska för boende på öarna och i Tallinn. Tillgångar vid årets
slut var för medlemskontot 37 923,87 Kr och i fonden för Odensholms kulturarv
var tillgångarna 403 413,58 Kr. För MTÜ Osmussaare Külaühing var tillgångarna
6602 Euro som är det bokförda värdet av tomten.
7. Revisorernas berättelse
Bilaga 3
Mats Karlgren har granskat årsredovisningarna och läste upp revisionsberättelsen.
Mats Karlgren rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
året.
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, kontaktmän och valberedning
Mats Erkas redogjorde för valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen i Odensholms byalag 2022,
enligt valberedningens förslag: Omval av samtliga för 1 år.
Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas

Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Tomas Brus och Evelina Brus
Suppleanter: Stefan Brus och Jan Odmar
Styrelsen berättar för årsmötet medlemmar är välkomna att vara med på ett
styrelsemöte som adjungerad för att se om det kan vara av intresse framöver.
Styrelsen uppmanar den som är intresserad att kontakta någon i styrelsen.
Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen Mittetulundusühing
Osmussaare Külaühing 2022-2023, enligt valberedningens förslag: Omval av
samtliga för 2 år. Ordförande: Saga Adolfsson, ledamot Göran Hoppe och ledamot
Lotta Odmar.
Funktion som Kassör: Mats Erkas.
Kontaktmän för Odensholms byalag 2022
Årsmötet beslutar att välja samma kontaktmän 2022 för samtliga gårdar som för
2021. Mötet konstaterar att några familjer inte är representerade. Årsmötet
framhåller att det finns ett värde i kontakten med alla gamla gårdar. Årsmötet
beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen för utredning och till årsmötet 2023.
Årsmötet beslutade att välja Ylva Linder och Stella Karlgren som valberedning
inför nästa år för Odensholms byalag och för Mittetulundusühing Osmussaare
Külaühing.
10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022
Årsmötet beslutade att välja följande för Odensholms byalag, enligt
valberedningens förslag: Revisor: Mats Karlgren, Revisorssuppleant: Andreas
Tangen, båda för 1 år.
Årsmötet beslutade att välja följande för Mittetulundusühing Osmussaare
Külaühing, enligt valberedningens förslag: Funktion som Revisor: Mats Karlgren
och Revisorssuppleant: Andreas Tangen, båda för 1 år.
11. Fråga om behörighet för ordförande och kassör att, var för sig, teckna
firma år 2022.
Årsmötet beslutade att som behöriga att teckna Odensholms byalags firma, var för
sig, är ordförande Saga Adolfsson, pnr xxxxxx-xxxx och kassören Mats Erkas, pnr
xxxxxx-xxxx.
12. Fastställande av medlemsavgift för 2023.
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. Fråga från styrelsen till årsmötet:
Kan byalaget skänka en gåva till barn och familjer som just nu flyr Ukraina?
Förslag från föreningskontot till t ex FN:s flyktingorgan UNHCR.
Saga berättar att ”det finns ganska mycket pengar på föreningskontot, drygt 43
000 kr, vilket inte är pengar avsatta till hembygdsgården eftersom dessa finns på
fondkontot. Det vore en bra sak att som förening för ättlingar till flyktingar från
krig använda en del av pengarna för att hjälpa dagens flyktingar från krig. Nu
kanske vi på sätt och vis kan relatera ännu mer till den estlandssvenska historien
av flykt undan stormakters krig och sovjetiskt förtryck. Därför kanske vi skulle ge
något som byalag, tillsammans.”
Årsmötet beslutade att vi skänker 15 000 Kr från föreningskontot till ”Sverige för
UNHCR”.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
15. Avtackning av avgående funktionärer
Anneli Erkas avgår som suppleant i styrelsen och Christina Erkas avgår från
valberedningen. Byalaget tackar dem med varsin blomma för gott och engagerat
arbete genom åren.
16. Mötets avslutande
Ylva sjöng Lalehs sång ”Minnet av ett hav”. Därefter sjöng vi tillsammans ”Sång till
Odensholm” och ”Modersmålets sång”. Mats Erkas tackade alla och förklarade årsmötet
avslutat.
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