Sigtunaortens samlarförening
Protokoll fört vid föreningens 41:e årsmöte torsdag 15 mars 2018
Lokal: Skrivsalen, Arlandagymnasiet, Märsta
Närvarande: 51 medlemmar
1. Mötets öppnande
Vice ordförande Bengt Gålnander hälsade alla årsmötesdeltagare hjärtligt välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Nordstjärnans förbundsordförande Nicklas Vulcan.
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Sigbritt Gålnander
4 Val av justerare
Hans Boethius och Curt Rickardsson valdes att tillsammans med mötesordförande justera dagens
protokoll.
5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
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 Hans Boethius 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 2017
Verksamhetsberättelsen föredrogs av vice ordförande Bengt Gålnander.
10. Ekonomisk berättelse 2017
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Tuula Paavilainen. I samband med föredragningen
framförde en av mötesdeltagarna en önskan om att den ekonomiska redogörelsen bör göras enklare
och lättare att förstå för mötesdeltagarna.
11. Revisorernas berättelse för 2017
Christina Johansson läste upp revisorernas berättelse för 2017 vilken lades till årsmötets handlingar.
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 2016.
14. Val till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning
Till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning fram till årsmötet 2019 valdes Inga-Lis Rickebo

15. Val av sex ordinarie styrelseledamöter.
Till att ingå i styrelsen för Sigtunaortens lokalavdelning valdes följande
Bengt Gålnander
Monika Eriksson
Ann Matsson
Bo Matsson
Sigbritt Gålnander

Mandatperiod
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Omval/nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

16. Val av ordinarie revisor
Christina Johansson

2018-2020

Omval

17. Val av ledamot i valberedningen
Catrin Celik

2018-2020

Omval

18. Ombud till Nordstjärnans extra representantskap hösten 2018 samt ordinarie 2019
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Nordstjärnans representantskapsmöten utsågs
ordförande Inga-Lis Rickebo
19. Ersättare till Nordstjärnans extra representantskap hösten 2018 samt ordinarie 2019
Som ersättare utsågs Bengt Gålnander.
20. Ombud till Nordstjärnans årsmöte 2018
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Nordstjärnans årsmöte 2018 utsågs ordförande
Inga-Lis Rickebo
21. Ersättare till Nordstjärnans årsmöte
Som ersättare utsågs Bengt Gålnander.
22. Verksamhetsplan 2018
Vice ordförande Bengt Gålnander läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018. Årsmötet
antog verksamhetsplanen för 2018. Kassör Tuula Paavilainen föredrog muntligt under denna punkt
även ett budgetförslag. Tuula redogjorde även för vilka förmåner i form av subventionerade möten,
studiebesök och resor som ett medlemskap i Sigtunaortens samlarförening innebär. Exempelvis är
kostnaden per deltagare 35 kr vid våra medlemsmöten. Lokalavdelningen bidrog med 500 kr per
deltagare vid resan till Hjo
23. Medlemsavgift 2019
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften till Sigtunaortens samlarförening för år 2018 ska vara
oförändrad 50 kr, lika för huvud- och familjemedlemmar. Avgift för medlemskap i Nordstjärnan
tillkommer.
24. Årets samlarmässa
Ann Matsson informerade om att mässan kommer att gå av stapeln den 21-22 april i Vikingahallen i
Märsta. Planeringsarbetet pågår för fullt inom styrelsen. 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. Ett förslag gällande från en mötesdeltagare
26. Övriga frågor
Bengt Gålnander informerade närvarande medlemmar om att datum för höstens resa till Hjo är
ändrad.

Ordförande Inga-Lill Rickebo vädjade till närvarande medlemmar att hjälpa till med
medlemsvärvning genom att t.ex. bjuda in vänner till våra medlemsmöten.
Nicklas Vulcan informerade om att avtalet gällande medlemsrabatt med tidningen Antik och auktion
löpt ut. Samlarförbundet Nordstjärnan har varit i kontakt med tidningen för att få avtalet förnyat.
Information om medlemsrabatter kommer att läggas ut på Nordstjärnans hemsida och även i vart
annat nummer av Samlarnytt.
Giselher Naglitsch tog även vid detta årsmöte upp de rutiner som innebär att Nordstjärnan inte
längre skickar ut inbetalningskort till medlemmarna gällande den årliga medlemsavgiften. Gislelher
vädjade återigen om att Nordstjärnan åtminstone ska skicka ut en påminnelse så att
lokalavdelningarna inte ska tappa medlemmar på grund av detta. Nicklas Vulcan kunde i
sammanhanget meddela att Nordstjärnan förra året skickat ut påminnelser till medlemmarna.
Ordförande Inga-Lis Rickebo begär sedan ordet för att högtidligen överlämna Nordstjärnans
förtjänsttecken till Sylva Rynemark. Sylva tilldelades redan i fjol Nordstjärnans förtjänsttecken som
hon dessvärre inte kunde hämta vid Nordstjärnans årsmöte 2016. Inga-Lis riktade samtidigt ett
varmt tack till Sylva för allt arbete Sylva lagt ner under sin tid som styrelseledamot. Ett lika varmt
tack riktades också till Per Hedberg som avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. Per
har under många år haft detta uppdrag. Som ett symboliskt tack överräcktes blommor till både
Sylva och Per. En varm och uppskattande applåd från närvarande medlemmar riktades till de båda.
22. Årsmötet avslutas
Ordförande Inga-Lis passade därefter på att överräcka en bukett blommor till kvällens ordförande
Nicklas och tacka för att Nicklas lett årsmötet på ett eminent sätt. Inga-Lis bjöd därefter in
årsmötesdeltagarna till att avnjuta årsmötesmiddagen bestående av tre rätter på restaurang Hyllan.
Kvällens ordförande Nicklas förklarade därefter årsmötet avslutat.
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