
Sigtunaortens samlarf~rening 

Protokoll f~rt vid f~reningens 44:e ~rsm~te l~rdag 21 augusti 2021 
Lokal: Lilla salen, Forum, M~rsta 
N~rvarande: 17 medlemmar 

1. M~tets ~ppnande 
Ordf~rande Inga-Lis Rickebo h~lsade alla ~rsm~tesdeltagare hj~rtligt v~lkomna och f~rklarade 
m~tet ~ppnat. 

2. Val av ordf~rande f~r m~tet 
Till ordf~rande f~r motet valdes Lola Svensson. 

3. Val av sekreterare f~r m~tet 
Till sekreterare f~r m~tet valdes Bo Klang. 

4 Val av justerare 
Giselher Naglitsch och Ann Mattsson valdes att j~mte ordf~raranden justera dagens protokoll. 

5. Godk~nnande av dagordning 
F~reslagen dagordning godk~ndes. 

6. Upprop och fastst~llande av r~stl~ngd 
Kass~r Tuula Paavilainen meddelade att en n~rvarolista fanns uppr~ttad. 
Arsm~tet besl~t att anv~nda denna lista som r~stl~ngd vid en eventuell omr~stning. 

7. Val av r~str~knare 
Giselher Naglitsch och Ann Mattsson valdes till r~str~knare. 

8. M~tets beh~riga utlysande 
Kallelse till ~rsm~tet har s~nts till alla huvudmedlemmar via post eller via mail och varit hos 
mottagarna minst fjorton dagar f~re m~tet. En p~minnelse skickades en vecka f~re ~rsm~tet. 
Annons har funnits i Samlarnytt och p~ lokalavdelningens hemsida. Arsm~tet besl~t att m~tet var 
beh~rigen utlyst. 

9, Verksamhetsber~ttelse f~r 2020 
M~tesordf~rande l~ste rubrikerna i verksamhetsber~ttelsen samt att Inga-Lis Rickebo l~ste 
slutordet. 

10. Ekonomisk ber~ttelse f~r 2020 
Den ekonomiska ber~ttelsen f~redrogs av kass~r Tuula Paavilainen. 
Resultatet f~r ~r 2020 blev ett underskott om kronor 111 206,54 efter det att ~rsm~tet hade 
fr~gor om varulager p kronor 53 558 d~r resor var bokf~rda. Kass~ren kommer r~tta till 
detta i bokf~ringen. Arsm~tet beslutade enligt f~rslaget. 
Tillg~ngarna p~ Handelsbanken uppg~r till kronor 93 297. 
Bilaga 1. 

11. Revisorernas ber~ttelse fr 2020 
Kristina Johansson l~ste upp revisorernas ber~ttelse f~r 2020, vilken godk~ndes och lades till 
~rsm~tets handlingar. Bilaga 2. 
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12. Fastst~llande av verksamhetsber~ttelse samt resultat- och balansr~kning 
Den f~redragna verksamhetsber~ttelsen och den f~redragna ekonomiska ~versikten godk~ndes och 
lades till ~rsm~tets handlingar. 

13. Ansvarsfrihet 
Med st~d av revisorernas ber~ttelse och tillstyrkan beviljade ~rsm~tet enh~lligt styrelsens ledam~ter 
full ansvarsfrihet f~r verksamhets~ret 2020. 

14. Val till ordf~rande f~r Sigtunaortens lokalavdelning 
Valberedningen f~resl~r Inga-Lis Rickebo valdes enh~lligt till ordf~rande f~r Sigtunaortens 
lokalavdelning fram till ~rsm~tet 2022 

15. Val av ordinarie styrelseledam~ter 
Till att ing~ i styrelsen f~r Sigtunaortens lokalavdelning valdes f~ljande 

Mandatperiod Omval/nyval 
2020-2022 kvarst~r 
2020-2022 kvarst~r 
2021-2023 omval 
2021-2023 nyval 
2021-2023 kvarst~r 
2021-2023 nyval 

Paavo Paavilainen 
Sven Eriksson 

Inga-Lis Rickebo 
Bo Klang 
Tuula Paavilainen 
Erna Wallstr~m 

16. Val av ordinarie revisor 
Kristina Johansson 
Birgit Berglund 

17. Val av revisorsuppleant 
Gunilla H~lludd 

2020-2022 
2021-2023 

2021-2023 

kvarstr 
omval 

nyval 

18. Val av tv ledam~ter i valberedningen 
Gunilla Naglitsch och Yngve Ostman tackade nej till att vara ledam~ter i valberedningen. Inget 
f~rslag finns. Arsm~tet beslutade att styrelsen utser en valberedning. 

19. Ombud till Samlarf~rbundet Nordstj~rnans representantskapsm~te 2021 
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarf~rbundet Nordstj~rnans 
representantskapsm~te uts~gs ordf~rande Inga-Lis Rickebo 

20. Ers~ttare till Samlarf~rbundet Nordstj~rans representantskapsm~te 2021 
Som ers~ttare uts~gs Bo Klang. 

21. Ombud till Samlarf~rbundet Nordstj~rnans ~rsm~te 2021 
Att representera Sigtunaortens lokalavdelning vid Samlarf~rbundet Nordstj~rnans ~rsm~te 2021 
uts~gs ordf~rande Inga-Lis Rickebo 

22. Ers~ttare till Samlarf~rbundet Nordstj~rnans ~rsm~te 2021 
Som ers~ttare uts~gs Tuula Paavilainen. 
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23. Verksamhetsplan 2021 och budgetf~rslag 2021 
Ordf~rande Inga-Lis Rickebo l~ste upp styrelsens f~rslag till verksamhetsplan 2021. Bilaga 3. 
Arsm~tet antog verksamhetsplanen f~r 2021. 

Kass~r Tuula Paavilainen f~redrog styrelsens budgetf~rslag. Den utmynnar i ett nollresultat. 
Arsm~tet antog budgetf~rslaget. Bilaga 4. 

24. Medlemsavgift 2022 
Arsm~tet besl~t att medlemsavgiften till Sigtunaortens samlarf~rening f~r ~r 2022 ska vara 
of~r~ndrad 50 kr, lika f~r huvud- och familjemedlemmar. Avgift f~r medlemskap i Nordstj~rnan 
tillkommer. 

25. Arets samlarm~ssa 
Ordf~randen Inga-Lis Rickebo l~mnade en rapport om det p~g~ende arbetet inf~r 2022 ~rs 
samlarm~ssa. Aterst~r att se om den kan genomf~ras. 

26. 6vriga rapporter, motioner och f~rslag 
Styrelsen redogjorde f~r f~rslaget till nya stadgar enligt bilaga 5. 
Med en redaktionell justering i $ 11 (m~ten,) beslutade ~rsm~tet att anta f~rslaget till nya stadgar. 
Nordstj~rnans styrelse har ocks~ bifallit f~rslaget. 

Bo Klang l~mnade en rapport om Nordstj~rnans ~rsm~te i N~ssj~ den 16-17 oktober, Samlar-Nytt 
som snart finns i brevldan, ekonomi samt mantrat, att v~rva nya medlemmar. 

Inga motioner f~rel~g. 

27. ~vriga fr~gor 
Arsm~tet uttryckte en ~nskan och beslutade att styrelsen tar fram ett underlag f~r servering p~ 
m~ten d~r f~reningen tar ut en peng. 

F~rslag fr~n Ann Mattsson om en utflykt till Nostalgimuseet i Nyn~shamn. 

28. Arsm~tet avslutas 
M~tesordf~rande tackade f~r v~l genomf~rt ~rsm~te och f~rklarade ~rsm~tet f~r avslutat. 
F~reningens ordf~rande tackade med en blomsterbukett och bj~d sedan in ~rsm~tesdeltagarna till att 
avnjuta en enklare ~rsm~tesf~rt~ring. 

Vid protokollet 

Bo Klang 
m~tets sekreterare 

Justeras: 

.24% 
/iota 5veinsson 

m~tesordf~rande 

( / M/ ae '(rs~iieR Nagiisen 
Justerare 

%acul.t- A#Ki%son 
justerare 
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