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Sigtunaortens samlarförening
Protokoll fört vid föreningens 45:e årsmöte måndag 7 mars 2022
Lokal: Södergatan 50, Märsta
Närvarande: 26 medlemmar
1. Mötets öppnande
Ordförande Inga-Lis Rickebo hälsade alla årsmötesdeltagare hjärtligt välkomna och förklarade
mötet öppnat. Mötet ajourneras för intag av förtäring mellan klockan 18.10 - 18.30.
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Nicklas Vulcan
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Bo Klang
4 Val av justerare
Yngve Östman och Giselher Naglitsch valdes att jämte ordföraranden justera dagens protokoll.
5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med tillägget under punkt 25a.
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. Yal av rösträknare
Yngve Östman och Giselher Naglitsch valdes till rösträknare.
8. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har sänts till alla huvudmedlemmar via post eller via mail och varit hos
mottagarna minst fjorton dagar före mötet. En påminnelse skickades en vecka före årsmötet.
Annons har funnits i Samlarnytt och på lokalavdelningens hemsida. Årsmötet beslöt att mötet var
behörigen utlyst.
9. Verksamhetsberättelse för 2021
Mötessekreteraren läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen tillika slutordet.
10. Ekonomisk berättelse för 2021
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Tuula Paavilainen.
11. Revisorernas berättelse för 2021
Kristina Johansson läste upp revisorernas berättelse för 2021 , vilken godkändes och lades till
årsmötets handlingar. Bilaga 2.
12. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2021
I anslutning till diskussion om den ekonomiska redovisningen konstaterades att förbetalda intäkter
för bordshyror på kommande mässor inte hade beaktas. Beslutades att skuldföra 14 000 kronor,
vilket ökar årets underskott och minskar det egna kapitalet med samma belopp. Balans- och~
resultaträkningar fastställdes efter dessa justeringar.
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13. Ansvarsfrihet
Med stöd av revisorernas berättelse och tillstyrkan beviljade årsmötet enhälligt styrelsens ledamöter
full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
14. Stadgeändring, andra beslutet
Årsmötet beslutar att slutligen anta föreningens nya stadgar.
15. Val av ordförande på 2 år
Årsmötet beslutar välja Inga-Lis Rickebo till ordförande på 2 år.
16. Val av sekreterare på 2 år
Årsmötet beslutar välja Paavo Paavilainen till sekreterare på 2 år.
17. Val av ledamöter på 2 år
Årsmötet beslutar välja Erna Wallström och Lars Asplund till ledamöter på 2 år.
18. Val av ordinarie revisor på 1 år
Årsmötet beslutar välja Kristina Johansson och Birgit Berglund till revisorer på l år.
19. Val av revisorsuppleant på 1 år
Årsmötet beslutar välja Gunilla Hälludd till revisorssuppleant på l år
20. Val av två ledamöter i valberedningen på 1 år
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdraget att under året utse ledamöter till valberedningen.
21. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte 2023
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjärnans
representantskapsmöte utsågs Inga-Lis Rickebo
22. Ersättare till Samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte 2023
Som ersättare utsågs Tuula Paavilainen
23. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2023
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjämans årsmöte 2023
utsågs Inga-Lis Rickebo
24. Ersättare till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2023
Som ersättare utsågs Tuula Paavilainen
25. Verksamhetsplan 2022 och budgetförslag 2022
Ordförande Inga-Lis Rickebo läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022. Bilaga 3.
Årsmötet antog verksamhetsplanen för 2022.
Kassör Tuula Paavilainen föredrog styrelsens budgetförslag. Den utmynnar i ett nollresultat.
Årsmötet antog budgetförslaget. Bilaga 4.
25a. Förslag på kostnad för förtäring på medlemsmöten
Årsmötet beslutade att medlemmarna betalar 40 kronor för förtäring vid medlemsmöten.
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26. Medlemsavgift 2022
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften till Sigtunaortens samlarförening för år 2022 ska vara
oförändrad 50 kr, lika för huvud- och familjemedlemmar. Avgift för medlemskap i Nordstjärnan
tillkommer.

27. Information om årets samlarmässa
Ordföranden Inga-Lis Rickebo lämnade en rapport om det pågående arbetet inför 2022 års
samlarmässa.

28. Övriga rapporter, motioner och förslag
Nicklas Vulcan informerade om Nordstjämans konunande verksamhet.
Bo Klang avtackades med en applåd även styrelsen och medlemmarna fick också applåd.
Mötet föreslog att mötestider blir 18.30.

29. Årsmötet avslutas
Mötesordförande tackade för väl genomfört årsmöte och förklarade årsmötet för avslutat.
Föreningens ordförande tackade med en blomstercheck.
Vid protokollet

Bo Klang
mötets sekreterare

Justeras:
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Nicklas Vulcan

Yngve astman

Giselher Naglitsch

mötesordförande
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Stadgar för Sigtunaortens samlarförening

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Sigtunaortens samlarförening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Sigtuna kommun .

§ 3 Syfte och ändamål
Föreningens syfte är att inom vårt geografiska område driva verksamhet i överensstämmelse
med målsättningen för Samlarförbundet Nordstjärnan.
Föreningen är en politisk och religiöst obunden ideell organisation med uppgift att företräda
samlare och intresserade av kulturhistoriska föremål eller annat av samlarintresse.
Motto är: Samla, Lära, Veta, Vårda & Bevara.

§ 4 Medlemskap
Medlem iSigtunaortens samlarförening är varje Nordstjärnemediem som anmält sig som
medlem i föreningen och erlagt årets medlemsavgifter.

§ 5 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst 3 högst 7 ledamöter. Mandattiden är 2 år. Styrelse
är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden har vid lika
röstetal utslagsröst. Ordförande och kassör skall inte ha samma mandatperiod.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 6 Föreningsmöte
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen och skall sammankallas när 10 andra medlem
mar begär detta skriftligen med angivande och motivering av ärenden att behandla.
Kallelse till föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmarna görs skriftligt per post
eller e-post. Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före möte och skall förutom mötes
dagordning innehålla eventuella förslag och väckta motioner med styrelsens yttrande och vid
begärt möte de begärandes motivering, alla med styrelsens yttrande.
Vid höstmöte senast i november skall årsavgiften beslutas för kommande år. Styrelsen skall
vid mötet ge underlag för beslut.
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§ 7 Arsmöte
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Föreningen skall ha sitt års
möte senast den 31 mars . Arsmöte skall i första hand genomföras i lokal där medlemmarna
kan mötas . I andra hand skall årsmöte genomföras digitalt eller genom poströstning. Det
andra alternativet genomförs när svenska myndigheter rekommenderar det.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesfunktionärer:
• ordförande
• sekreterare
• två protokolljusterare tillika rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
e. Arsredovisning
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• föredragning av revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• beslut om disposition i anledning av årets resultat
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

f. Fastställande av eventuella arvoden och eventuellt andra ersättningar till styrelsens leda
möter.
g.
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av:
ordförande för 2 år
kassör för 2 år
sekreterare för 2 år
ordinarie styrelseledamöter för 2 år
två revisorer för 1 år
två ersättare för revisorerna för 1 år
valberedning om minst 2 ledamöter, varav en sammankallande
eventuella fyllnadsval

h. Behandling av inkomna motioner

i. Behandling av styrelsens förslag
j . Fastställande av avgifter till föreningen
k. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
I. Information, rapporter m.m.

m. Mötets avslutning
Motion till årsmötet skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 15 januari.
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§ 8 Medlems rösträtt
Vid möte har varje närvarande medlem en röst. Styrelsemedlem har dock ej rösträtt vid be
handling av ansvarsfrihet eller val av revisorer. Arsmöte kan vid enhällighet besluta i frågor
som kommer upp under mötet. Detta gäller dock ej beträffande stadgeändring eller upplös
ning.
§ 9 Protokoll
Vid föreningsmöte och styrelsemöte skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och
vid föreningsmöte dessutom av de vid mötet valda justeringspersonerna.

§ 10 Revision
Styrelsen ska senast den 1 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens eko
nomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid på varandra följande möten,
årsmöte och föreningsmöte med minst 6 månaders mellanrum.

§ 12 Upplösning
Föreningen kan endast upplösas vid årsmöte där förslaget till upplösning stått i kallelsen. För
upplösning fordras beslut vid på varandra följande årsmöte och föreningsmöte med minst en
månads mellanrum .
Vid upplösning skall möte besluta om hur ev kvarstående medel och utrustning skall hante
ras.

Stadgarna antagna vid årsmöte den 21 augusti 2021

Andra beslutet vid årsmötet den 7
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Verksamhetsplan 2022

*7 st medlemsmöten med varierande tema under året.
Mötena förläggs på Södergatan 50, Märsta.
*Två studiebesök är planerade under 2022.
*Årsmöte hålls i mars med en efterföljande med smörgås, kaffe och kaka.
*9 styrelsemöten
* Utflykt med buss till Ulriksdals slottsträdgård 23 april -22
*Utflykt med personbilar t ill Göte Ryd i Sigtuna 3 september -22
* Årets samlarmässa i egen regi arrangeras 28-29 maj -22.
*Att göra tre programutskick till alla medlemmar under året samt annonsera våra möten i
Mitt i Sigtuna samt i förbundstidningen SamlarNytt och på vår hemsida.
*Vid behov fortsätta att samarbeta med Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun
och vid inbjudan representera föreningen vid andra kommunala aktiviteter.
*Representera föreningen vid Nordstjärnans representationsmöte samt vid
förbundsårsmötet.
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Styrelsens förslag till budget 2022
Intäkter:
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
Samlarmässan
Summa

4000
5000
80000
89000

Kostnader:
Samlarmässan
Utflykt Ulriksdal
Annonser
Arsmöte
Bank
Möteskostnader
Porto/ papper mm
Lokalhyra
Tidningar, böcker
Gåvor
Oförutsedda utgifter
Summa

50000
13 000
6000
4000
2700
2500
5000
1500
2000
1500
800
89000
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REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, utsedda att granska Sigtunaortens Samlarförenings
räkenskaper och förva ltning för år 2020, får härmed efter genomförd
revision avlämna följande revisionsberättelse.
Vi har tagit del av styrelsens verksamhetsberä ttelse, räkenskaper
Revisio nen har inte gett oss anledning till anmärkning.
Med hänsyn till ovanstående, samt till vad vi i övrigt iakttagit under
revisionen, föreslår vi årsmötet
-

Att fastställa den av oss granskade och till styrelse ns
verksam hetsberättelse fogade vinst- och förlusträkningen samt
balansräkningen, och
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

