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Årsmötesprotokoll 2018 

Svenska Motivsamlare 6 april 2018 
Hotel View, Hyllie 

  

 

Deltagare:  13 deltagare enligt bilaga 1 

 

 

 

 
§ 1 Årsmötets öppnande 
SMS ordförande Sten-Anders Smeds hälsar alla välkomna och förklarar därefter 
årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Justeringsmän och rösträknare 
Årsmötet väljer Arne Karlsson och Kalman Papp till justeringsmän av 
årsmötesprotokollet samt till rösträknare för mötet. 

 
§ 3 Ordförande för årsmötet 
Årsmötet väljer Bengt Bengtsson till ordförande för mötet. 
 
§ 4 Sekreterare för årsmötet 
Årsmötet väljer Tommy Samuelsson till sekreterare för årsmötet. 

 
§ 5 Årsmötets utlysande 
Årsmötet konstaterar att mötet utlysts enligt SMS stadgar genom utskicket med 
Motivsamlaren nr 42 samt genom webbsidorna för SMS och SFF. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning redovisas för årsmötet. Efter beslut att under rapporter 
behandla utdelning av pris till Årets medlem 2017, fastställs dagordningen. 
 
§ 7 Föregående årsmötesprotokoll 
Det justerade protokollet från årsmötet 2017, den 25 mars i Uppsala, föredras för 
årsmötet av Tommy Samuelsson och läggs därefter till handlingarna. 
 
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen 
SMS verksamhetsberättelse för 2017 presenteras (publicerad i Motivsamlaren nr 42). 
Årsmötet godkänner densamma och lägger den till handlingarna. 
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§ 9 Föredragning av bokslutet 
SMS kassör Anders Olason föredrar bokslutet för 2017. Årets resultat innebar trots 
minskade medlemsintäkter ett överskott på drygt 9 600 kronor, mycket på grund av 
att utgifterna hållits på en mycket låg nivå. Årsmötet godkänner därefter bokslutet 
och lägger det till handlingarna. 
 
§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse 
Bengt-Göran Österdahl läser upp revisorernas berättelse där det kan konstateras att 
de givit styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar. 
 
§ 11 a Fastställande av resultat- och balansräkningarna  
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna för 2017. 
 
§ 11 b Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
§ 12 Inkomna motioner till årsmötet 
Sten-Anders Smeds anmäler att inga motioner inkommit till årsmötet. 
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplanen 
Sten-Anders redogör för 2018 års verksamhetsplan (enligt bilaga 2). 
Angående medlemsregistret berättar Bengt-Göran Österdahl och Kristina 
Kaspersson att nya hårdare regler för bland annat lagring och spridning av e-
postadresser är på väg att införas. Årsmötet godkänner därefter styrelsens förslag 
till verksamhetsplan för 2018. 
 
§ 14 Fastställande av budget  
SMS kassör Anders Olason presenterar styrelsens förslag till budget för 2018. 
Föreningens utgifter tenderar på sikt att öka genom bland annat högre 
portokostnader samtidigt som minskande medlemsantal gör att inkomsterna går 
nedåt. Därför är 2018 års budget lagd så att det blir ett underskott. Ekonomin 
diskuteras därefter av årsmötesdeltagarna vilket utmynnar i en uppmaning till 
styrelsen att vidga vyerna för att hitta fler sätt att finansiera verksamheten. 
Årsmötet godkänner därefter styrelsens förslag till budget för 2018.(enligt bilaga 2). 
 
§ 15 Fastställande av årsavgifter för 2019 
Styrelsens förslag (oförändrad avgift): 
-Medlemmar bosatta i Sverige. 150 kr 
-Medlemmar bosatta i Norge: NOK 175 
-Medlemmar bosatta i Danmark: DKK 150 
-Medlemmar bosatta i Finland eller Euroland samt se medlemmar i Norge och 
Danmark som betalar väljer att betala sin medlemsavgift kontant: Euro 20 
Årsmötet beslutar att årsavgifterna för 2019 fastställs enligt styrelsens förslag. 
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§ 16 Val av ordförande 
Årsmötet väljer Sten-Anders Smeds som ordförande för 2018 (omval). 
 
§ 17 Val av två styrelseledamöter  
Årsmötet väljer Lars Hansson (omval) och Anders Olason (omval) som 
styrelseledamöter för 2018 – 2019. 
 
§ 18 Val av en styrelsesuppleant 
Årsmötet väljer Cajsa Ojakangas (omval) som styrelsesuppleant för 2018. 
 
§ 19 Val av två revisorer  
Årsmötet väljer Per Olov Qvist (omval) och Erik Widerlöv (nyval) som revisorer för 
2018. 
 
§ 20 Val av revisorssuppleant 
Någon kandidat till uppdraget som revisorssuppleant har inte stått att finna varför 
den posten tills vidare är vakant. 
 
§ 21 Val av valberedning  
Årsmötet väljer Bengt-Göran Österdahl (nyval), Bertil Eriksson (omval) och Kent 
Jungkvist (omval) till valberedning för 2018. Bengt-Göran Österdahl väljs till 
sammankallande. 
 
§ 22 Representant i FIP:s motivkommission 
Årsmötet beslutar att till Sveriges Filatelistförbund föreslå fortsatt förtroende för 
Sten-Anders Smeds som representant för Sverige i FIP:s motivkommission. 
 
§ 23 Rapporter 
Årets SMS medlem 2017 
Sten-Anders Smeds berättar att styrelsen beslutat att utse Kalman Papp till årets SMS 
medlem 2017. Kalman belönas för att under året ställt ut sitt openexponat om 
skrivkonstens historia på Regionmuseet i Kristianstad och där även hållit föredrag i 
ämnet, samt i samband med detta blivit omskriven i lokalpressen. Kalman berättar 
efter att ha mottagit diplomet som utgör belöningen att Regionmuseet nästa år har 
beslutat att visa hans nya exponat, Ancient Egypt, i tre ramar. Kalman får en 
välförtjänt applåd och ett lycka till med det nya exponatet från årsmötesdeltagarna. 
 
§ 24 Övriga frågor 
Eftersom inte alla årsmötesdeltagarna är bekanta med alla medlemmar i föreningens 
styrelse passar dessa på att ställa sig upp och presentera sig med sina namn.  
 
Lennart Daun tar tillfället i akt att välkomna årsmötesdeltagarna till den kommande 
frimärksutställningen Stockholmia 2019 som firar att The Royal Philatelic Society 
London fyller 150 år och som genomförs på Waterfront Congress Centre i 
Stockholm den 29 maj-2 juni nästa år. 
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§ 25 Årsmötets avslutning 
Bengt Bengtsson avlutar årsmötet med att tacka för förtroendet för att ha fått leda 
årsmötesförhandlingarna. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Tommy Samuelsson   Bengt Bengtsson 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Arne Karlsson    Kalman Papp 
Justeringsman    Justeringsman 


