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SMS vice ordförande Lars Hansson hälsar alla välkomna och förklarar 
därefter årsmötet öppnat. 
 

Årsmötets öppnande 
 

Årsmötet väljer Ann-Marie Fåhraeus och Kent Jiresjö till 
justeringsmän av årsmötesprotokollet samt till rösträknare för mötet. 
 

Justeringsmän & 
rösträknare 

 
Årsmötet väljer Gunnar Dahlvig till ordförande för mötet. 
 

Ordförande för mötet 
 

Årsmötet väljer Tommy Samuelsson till sekreterare för mötet. 
 

Mötessekreterare 
 

Årsmötet konstaterar att mötet utlysts i enlighet med SMS stadgar 
genom MOTIVSAMLAREN nr: 36/2015 samt på SMS webbsida. 
 

Mötets utlysande 

Föreslagen dagordning (publicerad i MOTIVSAMLAREN nr: 36/2015) 
föredras för årsmötet.  
 
Årsmötet godkänner dagordningen. 
 

Fastställande av 
dagordning 

Det justerade protokollet från årsmötet 2014, den 8 mars i Täby, läses 
upp av Tommy Samuelsson och läggs till handlingarna. 
 

Föregående 
årsmötesprotokoll 

SMS verksamhetsberättelse för 2014 presenteras (publicerad i 
MOTIVSAMLAREN nr: 36/2015). 
 
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till 
handlingarna. 
 

Verksamhets-
berättelsen 2014 

SMS kassör Anders Olason föredrar bokslutet för 2014 (publicerat på 
SMS  webbsida). Lennart Daun undrar över kostnaden för biblioteket 
och Anders svarar att detta innefattar flytten av detsamma tillbaka 
till Varberg. Lennart efterfrågar även det uppskattade värdet av 
biblioteket och Anders svarar att detta är mycket lågt.  
 

Bokslut 2014 

Årsmötesprotokoll 2015 
Svenska Motivsamlare 14 mars 2015 

Gummifabriken Värnamo 
Deltagare: 15 deltagare enligt bilaga 1 
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Harry Berglund berättar att trots en ordentlig utgallring av biblioteket 
finns fortfarande en hel del äldre litteratur kvar som troligtvis inte är 
mycket efterfrågad. Lars tillägger att en bibliotekskatalog är tänkt 
att publiceras på SMS webbsida vilket förhoppningsvis kan öka 
intresset för utlån. Gunnar Dahlvig frågar om tanken med Olle Bandhs 
Minnesfond och Anders och Tommy berättar att dessa medel i 
framtiden skall användas till publicering av en handbok eller liknande 
litteratur. 
 
Årsmötet godkänner därefter bokslutet och lägger det till 
handlingarna. 
 
Anders Olason läser upp revisorernas berättelse. Revisorernas 

berättelse 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna för år 2014. 
 
 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 

a) Resultat- & 
balansräkningarna 

 
b) Ansvarsfrihet 

 
 

Gunnar Dahlvig anmäler att inga motioner inkommit till årsmötet. 
 

Inkomna motioner 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 presenteras. 
 
Den planerade uppdaterade medlemsmatrikeln ger upphov till en stunds 
diskussion varvid det framkommer att årsmötet rekommenderar 
styrelsen att inte lägga ut någon matrikel på SMS webbsida utan i 
stället trycka en enklare matrikel vilket bör gå att ordna relativt 
billigt.  
 
Beträffande forskningen om svenska minnes- och motivstämplar 
uppmanas styrelsen att ladda ner det material som finns på Postens 
hemsida rörande de senaste årens stämplar, om inte detta redan 
gjorts. 
 
Årsmötet godkänner därefter styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2015 (enligt bilaga 2). 
 

Verksamhetsplan 2015 
 
 

SMS kassör Anders Olason presenterar styrelsens förslag till budget 
för 2015. På grund av det något minskade medlemsantalet har 
kostnaderna i budgeten dragits ner något för att hamna i balans med 
intäkterna. 
  
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till budget för 2015 (enligt 
bilaga 2). 
 

Budget 2015 
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Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2016: 
 

• Medlemmar bosatta i Sverige: 150 kronor        
• Medlemmar bosatta i Norge: NOK 175       
• Medlemmar bosatta i Danmark: DKK 150       
• Medlemmar bosatta i Finland och Euroland samt de medlemmar 
i Norge och Danmark som väljer att betala sin medlemsavgift 
kontant: Euro 20, att betalas kontant 

 
Årsmötet beslutar att årsavgifterna för 2016 fastställs enligt 
styrelsens förslag.  
 

Årsavgifter för 2016 

Årsmötet väljer Sten-Anders Smeds till ordförande för 2015. (omval) 
 

Val av ordförande 
 

Årsmötet väljer Tommy Samuelsson (omval) och Andreas Tärnholm 
(omval) som ledamöter för 2015-2016.  

Val av två 
styrelseledamöter 

 
Årsmötet väljer Kent Jungkvist som styrelsesuppleant för 2015. 
(omval) 
 

Val av 
styrelsesuppleant 

 
Årsmötet väljer Per Olov Qvist (omval) och Bengt-Göran Österdahl 
(nyval) som revisorer för 2015.  
 

Val av revisorer 
 

Årsmötet väljer Erik Widerlöv som revisorsuppleant för 2015. (nyval) 
 

Val av revisorsuppleant 

Årsmötet väljer Bengt Bengtsson (omval), Harry Berglund (omval) och 
Bertil Eriksson (omval) till valberedning för 2015. Bengt Bengtsson 
väljs som sammankallande.  
 

Val av valberedning 
 

Årsmötet beslutar att till Sveriges Filatelist Förbund föreslå Sten-
Anders Smeds (nyval) som representant för Sverige i FIP:s 
motivkommission.  
 

Representant i FIP:s 
motivkommission 

 

Inga rapporter föreligger. Rapporter 
 
 

Anders Olason läser upp motiveringen ur SMS styrelseprotokoll 185 
från den 19 februari i år där det står att styrelsen beslutar att tilldela 
Arne Karlsson SMS förtjänstmedalj i brons för det stora antal 
välskrivna och uttömmande artiklar, ofta baserade på egen 
motivforskning, han åstadkommit till MOTIVSAMLAREN, Filatelisten samt 
Nordisk Filateli samt som en uppmuntran till honom att fortsätta med 
detta. Gunnar Dahlvig delar därefter ut medaljen till Arne följd av en 
välförtjänt applåd från årsmötesdeltagarna. 
 
 
 
 

Övriga frågor 
SMS förtjänstmedalj 

till Arne Karlsson 
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Gunnar Dahlvig avslutar mötet med att på årsmötesdeltagarnas vägnar 
tacka styrelsen för det ideella arbete som under året utförts för 
föreningens bästa. 
 

Mötets avslutning 

  
  
  

Värnamo den 14 mars 2015 
 
 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 

Tommy Samuelsson   Gunnar Dahlvig 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 

Justeras    Justeras 
 
 
 

Ann-Marie Fåhraeus   Kent Jiresjö 
Justeringsman   Justeringsman 


