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Sigtunaortens samlarförening 

 

Protokoll fört vid föreningens 42:e årsmöte torsdag 7 mars 2019 

Lokal: Skrivsalen, Arlandagymnasiet, Märsta 

Närvarande: 36 medlemmar 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Inga-Lis Rickebo  hälsade alla årsmötesdeltagare hjärtligt välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

2. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Samlarförbundet Nordstjärnans ordförande Nicklas Vulcan. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Sigbritt Gålnander 

4 Val av justerare 
Eva Hallgren och Curt Rickardsson valdes att tillsammans med mötesordförande justera dagens 

protokoll. 

5. Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes efter följande kompletteringar.                                                                   

Punkt 16. Val av ordinarie revisor (2 år) ändrades till                                                                                       

Punkt 16a. Val av ordinarie revisor (2 år)                                                                                                          

Punkt 16b. Val av revisorssuppleant (2 år) 

                                                                                                                                                                               

Punkt 17. Val av en ledamot till valberedningen (2 år) ändrades till                                                                 

Punkt 17. Val av två ledamöter till valberedningen (2 år).  

6. Upprop och fastställande av röstlängd 

Kassör Tuula Paavilainen meddelade att en närvarolista fanns upprättad. Årsmötet beslöt att 

använda denna lista som röstlängd vid en eventuell omröstning. 

7. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Eva Hallgren och Curt Rickardsson  

8. Mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet har sänts till alla huvudmedlemmar via post eller via mail och varit hos 

mottagarna en månad före mötet. Annons har också funnits i lokaltidningen Sigtunabygden samt i 

Samlarnytt. Annons har också funnits utlagd på lokalavdelningens hemsida. Årsmötet beslöt att 

mötet var behörigen utlyst.   

9. Verksamhetsberättelse för 2018 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Inga-Lis Rickebo. 
 

10. Ekonomisk berättelse 2018 
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Tuula Paavilainen. Till årsmötet hade även en 

förenklad ekonomisk redogörelse utarbetats vilket en mötesdeltagare uttryckte sin uppskattning för.  

11.  Revisorernas berättelse för 2018 

Assar Gylfe  läste upp revisorernas berättelse för 2018 vilken lades till årsmötets handlingar.    
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12. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning                                            
Den föredragna verksamhetsberättelsen och den föredragna resultat- och balansräkningen 

godkändes och lades till  årsmötets handlingar. 

13. Ansvarsfrihet 
Med stöd av revisorernas berättelse och rekommendation beviljade årsmötet enhälligt styrelsen full 

ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2018. 

14. Val till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning 
Till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning fram till årsmötet 2020 valdes Inga-Lis Rickebo 

    

15. Val av tre ordinarie styrelseledamöter. 

Till att ingå i styrelsen för Sigtunaortens lokalavdelning valdes följande    

                Mandatperiod   Omval/nyval 
Tuula Paavilainen     2019-2021   Omval 

Kalervo Kautonen   2019-2021   Omval 

Paavo Paavilainen   2019-2021   Nyval 
 

16. Val av ordinarie revisor 

Birgit Berglund      2019-2021    Nyval 

17. Val av två ledamöter i valberedningen 
Inga förslag fanns. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till två 

ledamöter i valberedningen. Kvällens ordförande uppmanade också mötesdeltagarna att under 

efterföljande middag diskutera olika förslag till nominering med varandra.  
 

18. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte 2020                                                                           

Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjärnans 

representantskapsmöte utsågs ordförande Inga-Lis Rickebo 

19. Ersättare till Samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte 2020 
Som ersättare utsågs Tuula Paavilainen.  

20. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2019 
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 11 maj 

2019 utsågs ordförande Inga-Lis Rickebo 

21. Ersättare till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2019  
Som ersättare utsågs Tuula Paavilainen. 

22. Verksamhetsplan 2019 och budgetförslag 2019 
Ordförande Inga-Lis Rickebo läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Årsmötet antog 

verksamhetsplanen för 2019.   

Kassör Tuula Paavilainen föredrog  styrelsens budgetförslag. Årsmötet antog budgetförslaget. 

23. Medlemsavgift 2020 
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften till Sigtunaortens samlarförening för år 2020 ska vara 

oförändrad 50 kr, lika för huvud- och familjemedlemmar. Avgift för medlemskap i Nordstjärnan 

tillkommer. 
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24. Årets samlarmässa 
Sigbritt Gålnander informerade om att mässan kommer att gå av stapeln den 27- 28 april  i 

Vikingahallen i Märsta. Planeringsarbetet pågår för fullt inom styrelsen. Antalet anmälda utställare 

är lägre än tidigare år och samtliga mötesdeltagare uppmanades att hjälpa till med rekrytering av 

utställare. Bengt Gålnander passade också på tillfället att uppmana alla närvarande medlemmar att 

göra reklam för vår mässa.  

25. Övriga rapporter, motioner och förslag 

Inga motioner eller förslag har inkommit till styrelsen.   

26. Övriga frågor   
En av mötesdeltagarna uppmanade styrelsen att undersöka om det är möjligt att slå ihop 

lokalavdelningens två bankkonton till ett enda konto i akt och mening att underlätta kassörens 

arbete. Tuula kunde meddela att hon redan bokat in ett möte med Handelsbanken för att undersöka 

denna möjlighet.  

22. Årsmötet avslutas 
Ordförande Inga-Lis passade därefter på att överräcka en bukett blommor till kvällens ordförande 

Nicklas som ett litet tack för att Nicklas ännu ett år lett årsmötet på ett eminent sätt. 

Styrelseledamoten Leena Kalliokoski och revisor Assar Gylfe som båda lämnar sina uppdrag inom 

lokalavdelningen avtackades också med var sin blombukett. Kvällens ordförande Nicklas förklarade 

därefter årsmötet avslutat.                                                                                        

Inga-Lis bjöd därefter in årsmötesdeltagarna till att avnjuta  årsmötesmiddagen bestående av tre 

rätter på restaurang Hyllan. 

 
 

Vid protokollet 
 
 

Sigbritt Gålnander 

mötets  sekreterare 
 
 

Justeras: 
 
 
Nicklas Vulcan            Eva Hallgren              Curt Rickardsson                                         

mötesordförande                   justerare                         justerare 


