Protokoll för årsmöte i Odensholms byalag den 14 mars 2020
Mötet hölls i Österledskyrkan i Uppsala. 24 vuxna och 3 barn var närvarande.

1. Mötets öppnande
Saga Adolfsson hälsade alla medlemmar välkomna, och förklarade årsmötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Saga Adolfsson valdes till mötesordförande och Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.
3. Val av justeringsmän
Christina Erkas och May 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 fanns.
6. Föredragning av årsredovisning, balans och resultaträkning
Bilaga 2
Mats Erkas föredrog årsredovisningen för 2019 både för Odensholms byalag och för MTÜ
Osmussaare Külaühing, som är den estländska delen av byalaget. Mats redogjorde för utgifter
och inkomster under året. Mats berättade bland annat om intäkterna på 69 953 Kr som kommit
till fonden för Odensholms kulturarv 2019. Utgifterna har varit 41 661 Kr för fonden. Större
utgifter har varit 13 977 Kr för ritningen till hembygdsgården samt utgift på 12 754 Kr för
transporter och hyra av hus på Odensholm vid talkot sommaren 2019. Tillgångar vid årets slut
var för medlemskontot 37 326 Kr och för fonden för Odensholms kulturarv var tillgångarna ca
266 227 Kr.
För MTÜ Osmussaare Külaühing var tillgångarna 6602 Euro som är det bokförda värdet av
tomten. Tillgångarna på fondkontot är nu i mars 2020 ca 286 000 Kr.
Mats konstaterar att det finns utrymme för överföring av medel från medlemskontot till
fondkontot.
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 3
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 för 2020
Christina Erkas redogjorde för valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen i Odensholms byalag, enligt
valberedningens förslag: Omval av samtliga för 1 år. Jens Sjölander har avgått som
styrelseledamot. Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas
Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Tomas Brus och Evelina Brus
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus, Jan Odmar och Annelie Erkas

Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen Mittetulundusühing Osmussaare
Külaühing, enligt valberedningens förslag: Omval av samtliga för 1 år. Ordförande: Saga
Adolfsson, ledamot Göran Hoppe och ledamot Lotta Odmar.
Funktion som Kassör: Mats Erkas.
Årsmötet beslutade att välja Christina Erkas att vara valberedning inför nästa år för
Odensholms byalag och för Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing .
Kontaktmän för Odensholms byalag 2020
Bilaga 4
Årsmötet beslutar att välja samma kontaktmän för samtliga gårdar som för 2019. Mötet
konstaterar att några familjer kanske inte är representerade. Då vi är så få på detta årsmöte
avvaktar vi till nästa årsmöte med frågan.
10. Val av revisor och revisorssuppleant för 2020
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 2020
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 2021.
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. Årsmötet beslutade också att
medlemsavgiften ska betalas senast den 31 mars för innevarande år.
13. Fråga från styrelsen till årsmötet om överföring av medel från medlemskontot till
fondkontot.
Saga föreslog för årsmötet om överföring av 25 000 Kr från medlemskontot till fondkontot.
Årsmötet beslutade att det ska göras.
14. Information från styrelsen till årsmötet:
- Lea Stroh informerar årsmötet om byggprojektet för hembygdsgården på Odensholm. Lea berättar att
vi har diskuterat med arkitekten om möjligheterna att bygga med en billigare lösning än med liggande
timmer. Grunden kan vara av ”block” och taket kan vara av ett modernt material som liknar ”spån”. Det
kan vara stående panel. Ritningarna är nu i princip klara och eventuella ändringar kan göras under
gång. Lea visar hur det kan se ut och redogör för planlösningen. Kommunen fick tyvärr ej de pengar
som de sökt för att bygga vattenledningen. Lea berättar också om Kapellets skick och skötsel. Vi kan
bland annat bättra på planteringen av gul fetknopp på långhusmuren och vi kan göra grindar till
Kapellgårdsmuren.
- Lotta informerar om arkeologiska utgrävningar, under ledning av Uppsalaprofessorerna Göran Hoppe
och Anders Kaliff, som planeras på Odensholm under försommaren i år. Förhoppningen är dels att
kunna genomföra ett antal C14-dateringar, att finna spår av bosättning och andra aktiviteter och vilka
former dessa har antagit. Syftet är att fortsätta klarlägga estlandssvenskarnas äldsta historia.
Utgrävningar ska bl a göras på Galsve där man tror att den första bosättningen fanns. Man ska också
gräva i Bien på byalagets tomt Erkastomten och vid det gamla hamnläget vid Kapple .
15. Frågor från styrelsen till årsmötet om:
Saga frågade årsmötet om intresse finns för :
- sommarresa och talko, prel. vecka 30, 19-25 juli
- finns intresse för en gruppresa?

- medlemsaktivitet i höst? Årsmötet var intresserat av en aktivitet i höst. Det kan vara en
föreläsning/träff om Odensholms historia, släkter, kanske på Estniska huset i Stockholm. Man kan också
tänka sig utflykt till Ormön eller liknande igen. Förslag emottages gärna.
Styrelsen återkommer till medlemmarna per e-post (och brev) då vi inte var så många närvarande som
vanligt på årsmötet, p g a coronaviruset. Vi kommer att fråga om sommarresan, ev medlemsaktivitet och
sänder också information om årsmötet.
16. Övriga frågor
- Inga övriga frågor eller synpunkter fanns från medlemmarna
17. Mötets avslutande
- Saga Adolfsson tackade alla och förklarade årsmötet avslutat
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Verksamhetsberättelse för Odensholms byalag i Sverige och för
Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing 2019
Styrelse för Odensholms byalag 2019 har varit:
Ordförande: Saga Adolfsson
Sekreterare: Lotta Odmar
Kassör: Mats Erkas
Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Jens Sjölander, Tomas Brus och Evelina
Brus.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar och Annelie Erkas
Revisor: Mats Karlgren, Revisorssuppleant: Andreas Tangen
Styrelse för den estländska delen av byalaget, Mittetulundusühing
Osmussaare Külaühing, har under 2019 varit:
Ordförande: Saga Adolfsson
Ledamöter: Göran Hoppe och Lotta Odmar
Funktioner som Kassör: Mats Erkas, Revisor: Mats Karlgren och Revisorssuppleant: Andreas
Tangen

Sånna Sia juli 2019

Styrelsemöten
Tre protokollförda möten har hållits under det gångna året.
Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar 2019 uppgår till 120 personer.

Storhamne juli 2019

Årsmötet 2019
På årsmötet den 23 mars 2019 i Österledskyrkan i Uppsala deltog 49 vuxna och 4 barn.
Vi hade årsmötesförhandlingar och vi berättade om byggprojektet för hembygdsgården,
Holmbogården, på Odensholm. Saga gav en historisk återblick för årsmötet om bakgrund,
syfte och hur byalaget genom åren som gått sedan 1991 har arbetat med att bevara
kulturarvet på Odensholm. Hon berättade att efter kapellprojektet mognade tanken att kunna

göra något mer och hon beskriver vägen fram till tomtköpet 2016. Mats reflekterade och
motiverade varför det är viktigt att bevara kulturarvet på Odensholm genom att bygga en
hembygdsgård att samlas kring. Mats vände sig till årsmötet och beskrev varför det är viktigt
att inte glömma bort kulturarvet och historien särskilt i denna tid med krig och flykt i världen.
Att kunna bevara och berätta om våra förfäder som levde i fred på den lilla ön i generationer.
Vi visade foton från Odensholm och från talkot sommaren 2018. Det blev också tid för goda
sallader, hemgjorda köttbullar med tillbehör, fika och hembakta kakor. Tack! alla
medlemmar, byalagets kockar, bagare, kökspersonal, och andra som gjorde att det blev ett
väldigt bra årsmöte. Vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans, och tackar
kapellmästare Bertil Adolfsson och Thord Jansson på saxofon för proffsig fin musik.

Middag vid Storhamne

Hoit stain (?)

Sommarresa och talko 2019
Vi var ett 20-tal personer från Sverige och Estland som var på Odensholm den 29 juli –
1 augusti. Vi hade väldigt fina och trevliga dagar på ön. De första dagarna var vattnet i
Storhamne mer än 20 grader sedan blev det kallare, då var det inte så lätt att doppa sig. Fint
och soligt på dagarna och kalla, lite blåsiga nätter. Några tältade och några sov i Nuckö
kommuns hus. Något större regnande blev det i alla fall inte, några få droppar en tidig
morgon var det enda. Det blev i alla fall mycket gjort denna gång på ön. Under Lea Strohs
ledning och egentliga arbete reparerades och kalkputsades kyrkomuren efter alla konstens
regler och föreskrifter. En modig man från byalaget skrapade av mossa från skyddstaken vid
kapelltornet. Vi tjärade klockstapeln, målade redskapsboden, snyggade till kapellgården och
minnesstenarna. Byalagets inköpta tomt, Erkas´ tomt, i Bien blev slagen. Området runt den
gamla ladugården, nu en ruin med nedblåst tak, blev rensat från nässlor och bråte och sedan
uppmätt just för att registreras som ruin på tomten. Kanske man i framtiden kan rusta upp
den och använda som uteplats för aktiviteter. Lantmätaren från Hapsal kom ut till oss en dag
med sina instrument och gjorde en geodetisk uppmätning och mätte in huset på tomten
enligt den av kommunen godkända skissen. Det betyder att med dessa uppgifter kan
arkitekten nu fortsätta med att färdigställa ritningen till huset. Det blev lite fritid också till bad
och vandringar runt ön, för att titta på naturen och fågellivet. En dag ordnades lunch vid
fyren med härlig soppa, kaffe och tårta. Vi hade några besökare som kom över dagen och vi
fick transport med bil och kärra runt ön för den som så önskade. Sista kvällen eldades bastu
och fylldes badtunnan för gemensamt bad. Det blev en fin avslutning på dagarna på
Odensholm för den här gången.

Måsar vid Hoitstainvike

Arbete vid Kapellet

Hembygdsgården - Holmbogården
Efter att lantmätaren mätte upp tomten i somras kan nu arkitekten göra klart
byggnadsritningarna och göra en ”situationsplan” som ska skrivas in i kommunens
byggnadsregister. Styrelsen konstaterar att vi bör undersöka om det finns enklare och
billigare lösningar än att bygga ett rent timmerhus. Vi fortsätter att samla in pengar till
projektet, från medlemmar genom att "sälja stockar" och genom att söka bidrag från
stiftelser och institutioner. Vi upplever det som svårare att få bidrag till att bygga ett hus än
till att rusta upp en ruin, men det är ändå nödvändigt för oss att bygga ett hus som vi också
kan bo i men som också blir hembygdsgård.
Styrelsen siktar nu närmast på att arkitekten under våren ska söka offerter, så att vi kan få
en uppfattning om kostnaderna.
Kommunen ska söka pengar för att bygga vattenledningen över vår tomt. De fick ett
”godkännande” av oss igen i somras. Vi har under våren 2019 betalat markskatt för tomten,
vilket är en ringa summa. 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 maj.

Byalagets tomt med Erkas gamla lada

Köp en stock till Holmbogården
Bidragen genom att köpa stockar har gett ett mycket gott resultat hittills och vi hoppas
förstås att fler vill vara med och köpa stockar och bli delaktiga i att förverkliga byggandet av
vår hembygdsgård. Vi tackar alla som redan har bidragit till Holmbogården genom att skänka
stockar! Var med och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt eget

eller någon annans namn. Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags
bankgirokonto 281-2006 och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som
ska stå som ägare till stocken. Vi 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. Man kan också köpa en stock ”till minne”
av någon. Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske
namnge fler personer som ska ha ägandebevis.
Kustbon och tidningen Estlandssvensk
Lotta och Saga har skrivit i ”Odensholmsspalten” i de fyra nummer av Kustbon som utkommit
under året. En separat artikel om de planerade arkeologiska utgrävningarna på Odensholm
hade vi i decembernumret 2019. I tidningen Estlandssvensk, som ges ut av
Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning i Estland, hade vi en historisk artikel om ”Alslå” skriven
av Saga efter Valter Erkas berättelse på en inspelning från 1986-1987.
Bokprojekt om Odensholm
Estländska Kulturförvaltningens bokserie om de estlandssvenska bygderna. Byalaget har nu
bildat en arbetsgrupp som har gjort en prel. planering och hoppas kunna arbeta med detta
under 2020.
Medlemsfrågor
Styrelsen sände före jul en särskild förfrågan att vi önskade kontaktuppgifter för
släktingar/ättlingar som inte är med i byalaget och som de tror kan vara intresserade. Tyvärr
kom inget svar in. Vi tar upp frågan på årsmötet 2020.
Kulturombud för Odensholm
Göran Hoppe har under 2019 varit byalagets kulturombud för Odensholm i
Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland.
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

Alfåglar

