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Sigtunaortens samlarförening 

 

Protokoll fört vid föreningens 43:e årsmöte torsdag 20 februari 2020 

Lokal: Skrivsalen, Arlandagymnasiet, Märsta 

Närvarande: 37 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 Giselher Naglitsch.  

 

4 Val av justerare 
Margareta Klang och Yngve Östman valdes att jämte ordföraranden 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 
Margareta Klang och Yngve Östman 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. 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 2019 
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Inga-Lis Rickebo.  

En liten ändring föreslogs och godkändes: föredragaren den 28/10 heter Erik Hansson.  
 

10. Ekonomisk berättelse för 2019 
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassör Tuula Paavilainen.  

Resultatet för år 2019 blev ett underskott om kronor 6 405.  

Tillgångarna på Handelsbanken uppgår till kronor 215 144. 

Bilaga 1.  

 

11. Revisorernas berättelse för 2019 
Kristina Johansson läste upp revisorernas berättelse för 2019, vilken godkändes och lades till 

årsmötets handlingar. Bilaga 2.   
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12. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning  

Den föredragna verksamhetsberättelsen och den föredragna ekonomiska översikten godkändes och 

lades till årsmötets handlingar.  

 

13. Ansvarsfrihet 
Med stöd av revisorernas berättelse och tillstyrkan beviljade årsmötet enhälligt styrelsens ledamöter 

full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

 

14. Val till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning  

Gunilla Naglitsch föredrog förslag från den frivilliga valberedning, som efter föregående avslutade 

årsmöte erbjöd sig fullgöra uppdraget; Gunilla Naglitsch och Yngve Östman.  

 

Inga-Lis Rickebo valdes till ordförande för Sigtunaortens lokalavdelning fram till årsmötet 2021.  

Till styrelseledamot dock till 2022. 

 

15. Val av ordinarie styrelseledamöter 
Till att ingå i styrelsen för Sigtunaortens lokalavdelning valdes följande    

     Mandatperiod   Omval/nyval 

Inga-Lis Rickebo   2020-2022   omval, enligt ovan  

Bo Klang     2020-2022   nyval  

Tuula Paavilainen     2019-2021   kvarstår 

Kalervo Kautonen   2019-2021   kvarstår 

Paavo Paavilainen   2019-2021   kvarstår  

 

Gunilla Naglitsch beklagade att valberedningen inte kunnat föreslå fullt antal, som enligt stadgarna 

skall uppgå till sju ordinarie ledamöter. En vädjan till de närvarande att anmäla intresse för 

uppdraget förklingade ohört.  

 

16. Val av ordinarie revisor 
Kristina Johansson   2020-2022   omval  

Birgit Berglund      2019-2021    kvarstår 

 

17. Val av revisorsuppleant 
Lars Svensson    2020-2021   omval  

 

18. Val av två ledamöter i valberedningen 
Gunilla Naglitsch och Yngve Östman accepterade och valdes på ett år.  

 

19. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte 2020  

Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjärnans 

representantskapsmöte utsågs ordförande Inga-Lis Rickebo  

 

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

 

21. Ombud till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2020 
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2020 

utsågs ordförande Inga-Lis Rickebo 
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22. Ersättare till Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 2020  
Som ersättare utsågs Tuula Paavilainen. 

 

23. Verksamhetsplan 2020 och budgetförslag 2020 
Ordförande Inga-Lis Rickebo läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020. Bilaga 3. 

Årsmötet antog verksamhetsplanen för 2020.  

 

Kassör Tuula Paavilainen föredrog styrelsens budgetförslag. Den utmynnar i ett nollresultat.  

Årsmötet antog budgetförslaget. Bilaga 4.  

 

24. Medlemsavgift 2021 
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften till Sigtunaortens samlarförening för år 2021 ska vara 

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

tillkommer. 
 

25. Årets samlarmässa 
Ordföranden Inga-Lis Rickebo lämnade en förhoppningsfull rapport om det pågående arbetet inför 

årets samlarmässa.  

 

26. Övriga rapporter, motioner och förslag 
Styrelsen föreslår förändring av föreningens stadgar. Dels behöver språket uppdateras. Men 

viktigast är en anpassning av antalet styrelseledamöter. Förberedelser är påbörjade och styrelsen 

planerar återkomma med ett förslag till kommande årsmöte.   

 

Inga motioner förelåg.  

 

27. Övriga frågor   
Fanns inga. 

 

28. Årsmötet avslutas 
Här återlämnade kvällens mötesordförande klubban till föreningens ordförande som tackade för väl 

genomfört årsmöte och övergick till att avtacka de styrelseledamöter som nu avgick ur styrelsen: 

Monica Eriksson, Ann och Bo Mattsson. Sigbritt Gålnander, som inte orkade delta idag, kommer att 

avtackas på annat sätt.  

 

Så förklarade Inga-Lis årsmötet avslutat och bjöd in årsmötesdeltagarna till att avnjuta 

årsmötesmiddagen bestående av tre rätter på restaurang Hyllan. 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Giselher Naglitsch  
mötets sekreterare 

 

Justeras: 
 
 
 
Nicklas Vulcan   Margareta Klang Yngve Ösman  
mötesordförande     justerare          justerare 


