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Möten, sammanträden och övriga arrangemang.
Samlarföreningen har haft regelbunden mötesverksamhet under året. Månadsmöten har
hållits 5 ggr under våren och 4 ggr under hösten. En eftermiddagsutflykt till Rosersbergs slott
i början av juni ersatte maj månads medlemsmöte. Vid två av våra medlemsmöten har vi haft
medverkande föreläsare som inte tillhör vår lokalavdelning, de tillhör Nordstjärnan.
Årsmöte hölls den 16:e mars på Arlanda Gymnasium med efterföljande årsmötesmiddag på
Restaurang Hyllan. 51 medlemmar var närvarande.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande
sammanträde.
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Vid samlarförbundet Nordstjärnans representantskapsmöte i Linköping saknade vår förening
representant.
Vid samlarförbundet Nordstjärnans årsmöte i Varberg deltog Inga-Lis Rickebo.
Resa till Hjo
En 2-dagarsutflykt till Hjo genomfördes i september månad. Där träffade vi tidigare
ordförande Arne Andersson som ordnat både hotell, måltider samt besök i olika
antikhandelsbodar och loppisbutiker. Eftersom vi hade gott om tid innan vi skulle vara i
Kumla så fick deltagarna ett bonusbesök på Falbygdens osteria i Falköping. På Kumla
skomuseum fick vi en guidad tur och guiden både visade och berättade om skotillverkningen
går till i Kumla. Fabriken finns fortfarande kvar.
Antik- och samlarmässa 2017
Vår antik- och samlarmässa 2017 hölls i Vikingahallen, Märsta. Det var den 40:e mässan i
obruten följd. Antalet utställare var 54, vilka hyrde 110 st bord. Kvaliteten på utställarnas
föremål upplevdes som mycket bra. Antalet betalande besökare var ca 750 st.
Christian Törnros värderade 77 besökares föremål på söndagen.
Våra serveringar var uppskattade och bidrog väsentligt till vinst och trivsel
Medlemsnoteringar:
Medlemsantalet vid årets början var 101 och vid årsskiftet 93.
Nya samlarvänner har rekryterats och fortsätter att fylla på medlemsskaran.
Kalendarium för arrangemang 2017
30/1

Först över Nordpolen.
Hans Boetius berättade om SAS första reguljära flygning över Nordpolen.
(30 deltagare)

22/2

Musik du sluppit höra.
Tommy Sahlén, Uppsala berättade om sin botanisering på musikens
bakgård. .Bjöd även på smakprov på musiken. (20 deltagare)

16/3

Årsmöte på Arlandagymnasiet. Middagen efter mötet hölls på restaurang
Hyllan. Förbundsordförande Niclas Vulcan var ordförande för mötet.
(51 deltagare)

27/3

En antikexperts vardag.
Christina Törnros, Stockholm berättade om värdering av gamla föremål.
(35 deltagare)

26/4

Märsta - genom vykortsfotografens öga.
Giselher Naglitsch, Märsta berättade om/visade vykort över Märsta under en
hundraårsperiod. (18 deltagare)
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6-7/5

Sigtunaortens Antik- och samlarmässa 2017.
(se ovan)

3/6

Lördagsutflykt till Rosersbergs slott med guidad visning av delar av slottet och
Rörstrandsutställningen. (30 deltagare)

30/8

Sommarens fynd - Medlemmar visar lite ur sina samlingar. (28 deltagare)
Den här kvällen fick vi ta del av Miljas porslinsfigurer, Evas bärplockare och
bärmesar, Bengts tänger, Torgnys igelkottar, Lenas Elvis saker, Katrins
souvenirskedar, dricka kaffe ur Sigbritts Rörstrandskoppar, gissa på Bosses
märkliga verktyg etc...

2-3/9

2-dagarsutflykt till Hjo samt Kumla skomuseum. (26 deltagare)
(se ovan)

25/9

Keramik från Uppsala Ekeby.
Else-Marie och Ulrika Jansson berättade om Uppsala Ekeby och visade saker
från deras keramiktillverkning. (28 deltagare)

25/10

Svenska lyxtelegram.
Eva Hallgren, Sollentuna visade sin samling och berättade om upplagor/kända
konstnärer, tidsperioder för utgivning. Roliga och tidstypiska verser.
(25 deltagare)

27/11

Julbroderier.
Medlemmarna visade och berättade om sina broderier. (25 deltagare)

Månadsmöten har hållits växelvis i Märsta och Sigtuna.
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Slutord
Styrelsen kan än en gång se tillbaka på ett bra verksamhetsår. Beträffande möten och
utflykter har vi följt verksamhetsplanen.
Även i år har det varit god anslutning till våra möten, i genomsnitt 27 deltagare per möte
eller annat arrangemang. Vid årsmötet med efterföljande subventionerad middag deltog
51 personer.
Vi har lyckats skaffa fram intressanta föreläsare varav de flesta är medlemmar i vår egen
lokalavdelning. Framförhållningen med mötesplaneringen har varit bra.
P.g.a det stora antalet medlemmar fortsätter vi att skicka 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 annonserar också i lokaltidningen Sigtunabygden inför våra månadsmöten samt vår
förbundstidning ”Samlarnytt”. På vår hemsida finns program och andra aktiviteter
annonserade.
När det gäller ekonomin har verksamhetsåret 2017 gett ett underskott. Anledningen är
främst att vår årliga antik- och samlarmässa år 2017 endast gav ett litet överskott.
Föreläsningsarvodena har varit låga och utgifterna har varit rimliga utifrån vår
verksamhetsplan för 2017. Lokalavdelningens ekonomi är fortfarande god tack vare våra
fonderade medel. De fonderade medlen ger oss möjlighet att fortsättningsvis 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.
Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar för gott stöd under 2017 och hoppas att detta
stöd skall fortsätta även för den styrelse som väljs på årsmötet 2018.
Märsta i mars 2017
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