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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för Sigtunaortens Samlarförening avger följande verksamhetsberättelse för år

2021.
Följande medlemmar har varit valda till förtroendeuppdrag under året:
Styrelse:

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Vice sekreterare:
Ledamot:

Inga-Lis Rickebo
Paavo Paavilainen
Bo Klang
Tuula Paavilainen
Erna Wallström
Sven Eriksson

Funktionärer:

Programansvarig:
Bitr. programansvarig:
Resekcmmltte :
Mässgeneral:
Mässgrupp:
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Valberedning:
Webbansvarig:

Ann Mattsson, Sigbritt Gålnander, Tuula Paavilainen
Paavo Paavilainen
Yngve Östman, Sigbritt Gålnander, Ann Mattsson,
Leena Kalliokoski samt styrelsen.
Christina Johansson
Birgit Berglund
Gunilla Hälludd
Vakant, styrelsen får agera valberedare fram till årsmötet mars -22.
Björn Berglund

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande.
Medlemsnoteringar:
Medlemsantalet vid årets början 80 och vid årets slut 85.

Verksamhet:
Största delen av verksamheten har fått ställas in på grund av Corona-pandemin som drabbat
hela vårt land . De restriktioner som följde har drabbat oss, inte bara verksamhetsmässigt
utan även ekonomiskt. Det största avbräcket är vår årliga antik- och samlarmässa som fick
ställas in. Även hela Samlar-Sverige går på tomgång och ställer in den ena evenemanget efter
det andra. Under året har vi haft möjlighet att annonsera i tidningen Mitt i Sigtuna
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Möten, och arrangemang.

Under året har 2 månadsmöten samt en utflykt genomförts. Dessa ägde rum under hösten.
Genomförda arrangemang

21/8

Årsmöte på föreningslokalen Focus, Märsta. Lola Svensson, Sigtuna Kommun
var ordförande på mötet. Efter mötet bjöds deltagarna på en enklare förtäring.
(22 deltagare)

27/9

Göran Källgården berättade om "Gerda i Killinge".
(16 deltagare)

15/10

Utflykt till Mopedum Nynäshamn, Sorunda Kyrka samt Ösmo trädgård.
(24 deltagare)

29/11

Eva Hallgren berättade om mat från "svunna tider".
(15 deltagare)

Övriga arrangemang som föreningen deltog i

Vid Samlarförbundet Nordstjärnans digitala representantskapsmöte 13/6 via Teams deltog
Bo Klang.
Vid Samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte 16/10 i Nässjö deltog Tuula Paavilainen, Paavo
Paavilainen, Margareta Klang, Bo Klang samt Inga-Lis Rickebo
Antik- och samlarmässa 2021

Föreningens planer på att ha antik- och samlarmässa under verksamhetsåret 2021 fick ställas
in på grund av pandemin .
Medlemsinformation
Med anledning av det stora antalet medlemmar fortsätter vi att skicka ut aktuellt program
och möteskallelser gällande för flera möten cirka tre gånger per år. Antalet medlemmar med
e-postadress har ökat efter hand och vi skickar nu kallelser och program med e-post till så
många som möjligt. Vi fortsätter att annonsera i vår förbundstidning "Samlarnytt" samt
tidningen Mitt i Sigtuna. På vår hemsida lägger vi upp program och andra aktiviteter så fort
vi kan anordna medlemsmöte som vanligt igen.

- - - --

- - -- -

Ekonomi:
Resultaträkning
Intäkter:
Samlarmässan
Bordsavgifter
Medlemsavgifter
Intä ktskorrigeringar
Värdeförändring värdepapper
Bidrag
Årets resultat
SUMMA
Kostnader:
Samlarmässan
Bankkostnader, porto
Årsmöte
Utflykt
Styrelse o möteskostnader
Böcker, kontorsmaterial
Annonsering
Gåvor
Lokalhyra
Varulager
Övriga kostnader
SUMMA
Balansräkning per den 31/12
Tillgångar:
Kassa o Bank
Räntefond
SUMMA
Skulder:
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
SUMMA

2020

2021

0:00

0:00
14800:00

800:00

3205:00
- 1408:80
464:12
0:00
111206:54

2000:00
0:00
0:00
32000:00
18342:62

128266:86

51142:62

42623:46
4818:40
6314:70
7003 :00
862:00
7420:30
0:00
1 778 :00
1320:00
53558:00
2569:00

7652 :80
2504:50
3053:82
11290:00
5315:59
8017:35
2622:00
1802 :56
0:00
0:00
8884:00

128266:86

51142:62

2020

2021

62767:71
93297:47

43675:09
93297:47

156065:18

136972:56

267271:72
-111 206:54

156065:18
- 18342:62

156065:18

136972:56
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Slutord
Styrelsen kan se tillbaka på ett mycket märkligt och annorlunda
verksamhetsår. Beträffande möten och utflykter har vi inte kunnat
fullfölja verksamhetsplanen.
Lokalavdelningens ekonomi är fortfarande god tack vare våra fonderade medel. De
fonderade medlen ger oss möjlighet att fortsätta driva verksamheten i nuvarande form även
om den årliga antik- och samlarmässan framöver skulle ge ett begränsat överskott, eller om
vi av något eller några skäl inte kommer att kunna arrangera mässan.
Styrelsen hoppas att alla i föreningen kan hjälpas åt att rekrytera nya samlarvänner till vår
lokalavdelning.
Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar för gott stöd under 2021 och hoppas att detta
stöd skall fortsätta även för den styrelse som väljs på årsmötet 2022 och att vi kan återuppta
våra trevliga medlemsmöten .

Märsta 7 februari 2021
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Paavo Paavilainen
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