Protokoll från årsmötet med Riksföreningen Häftessamlarna 8 april 2017
limhamn Folkets Hus (Malmö)

§1. Ordförande Bo Göransson förklarade Arsmötet öppnat och hälsade alla välkomna till
Malmö.
§2. Val av Ordförande för Arsmötet valdes Bo Göransson.
Val av sekreterare för Arsmötet valdes Erik Hultman
§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
protokollet valdes Ake Jansson och Ulf Wahlgren

§4. Mötet har blivit behörigen utlyst enligt stadgarna och dagordningen godkändes.

§5. Ordförande Bo Göransson läste upp Styrelsens verksamhetsberättelse.
Mötet beslutade att godkänna och lägga Styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

§6. Revisionsberättelsen blev föredragen och lades med godkännandes till handlingarna.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes enligt revisorernas förslag.

§8. Motion om inte Häftessamlarna kan ta fram ett brevmärke i Häftesformar.
Beslut efter en intensiv debatt att man skall ta fram ett brevmärke i Häftesformat. Om det går
så skall den tryckas med cyls, kn och RT
Styrelsen fick i uppdrag att utforma omslag och märke och det bör vara klar tills nästa årsmöte
och den bör tryckas i en upplaga på 1.000 st.
VAL
§9. Till Ordförande på 1 år omvaldes Bo Göransson.
§10. Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Lars Nordberg och Thomas Kinell
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(Kvarvarande ledamöter är Erik Hultman och Lars-Göran Bertilsson.)
§11. Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Robert Forsberg och Sven Erik Mattsson.
§12. Till 2 revisorer på 1 år omvaldes Lars Blomqvist och Torgny Elofsson.
Till .revisorssuppleant på 1 år omvaldes Yngve Hamnerius
§13. Till kontaktmän för regionala Häftessamlare valdes.
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Robert Forsberg
Thomas Kinell
Nils-Erik Westersson
Erik Hultman

§14. Fastställande av plats och till för Höstmötet.
Beslut att Höstmötet blir den 21 oktober i Oxelösund i samband med Huddinge Frimärken AB
auktion.
§15. Övriga frågor.
a) En fråga om varför inte det väljs någon Valberedning.
Beslut att ta upp frågan på Höstmötet och välja Ulf Wahlgren till valberedning +
ytterligare en person
b) Vi saknar Häftesauktionärer var en fråga i och med att Ulf kommer inom något år kommer
att sluta. Varken Ulf eller Thomas på Atlas tar i dag emot några nya objekt.
Styrelsen fick i uppdrag att ventilera frågan.
c) Samlamera har kommit med en förfrågan om inte Häftessamlarna kan sponsra
verksamheten.
Ett enhälligt beslut blev att sponsra Samlamera med 5.000:- kr med kravatt det skall främja
Häftessamlarnas bästa.
d) Det finns möjlighet att ha en privatannons i Tidningen och frågan var om inte det går att
inrätta en på Hemsidan.
Efter en lång diskussion kom man fram till att öppna ett facebookkonto för Häftessamlarna
§16. Då inget annat fanns på dagordningen tackade Bo Göransson för förtroendet att leda
Häftessamlarna ytterligare ett år och förklarade Arsmötet för avslutat och överlämnade ordet
till dagens föreläsare Jan Nyström som informerade om olika tryckmetoder.
Justerat
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Häftessamlarna: Bokslut 2016

Resultaträkning:

Kostnader:

Intäkter:

Höstmötet
Arsmöte
Tidskriften
Internetkostnader
Hallfrim
Telefonmöten
Olika utlägg
Porto

-2 448,00
-1 063,00
-18650,00
-972,00
-2535,00
-969,00
-617,29
-1 676,00

Summa kostnader

-28 930,29 Summa intäkter

Arets resultat

Medlemsavgifter
Annonser
Intäkter årsmötet
Övriga intäkter

35254,00
1 500,00
1 200,00
100,00

38054,00

9123,71

Balansräkning:

Tillgångar:

Skulder:

Plusgirokontot, kassa
Portokassan

117562,14 Interima skulder
0,00 Förutbetalda medl avg

Antalet betalande medlemmar
2016

252

2015

276

2014

257

4600,00
17 150,00

Häftessam larna

Budget 2017

Kostnader:

Intäkter:

Tidskriften
Internetkostnader
Plusgirot
Möteskostnader
Cirkulation
Övriga kostnader
Styrelsens kostnader
MedlemsväNning
Portokostnader

-27000,00
-1 200,00
-1 100,00
-6000,00
0,00
-1 000,00
-2400,00
-1 000,00
-4500,00

Medlemsavgifter
Annonser

40500,00
4500,00

Summa kostnader

-44200,00

Summa intäkter

45000,00

Arets resultat

800,00

Antalet betalande medlemmar
2017

300

Budget

2016

260

Prognos

2015

276

Bokslut

2014

257

Bokslut

Riksföreningen Häftessamlarna Verksamhetsberättelse för år 2016
Antalet betalande medlemmar för år 2016 var 252 medlemmar vilket var i stort
sett oförändrat mot 2015. Hittills inbetalda avgifter för 2017 indikerar att vi
kommer att fortsätta ha ett medlemsantal kring 250.
Under året har stadgeenligt hållits
årsmöte den 16 april i Skara
höstmöte den 22 oktober i Oxelösund
Styrelsen har haft ett flertal protokollförda möten, både sedvanliga och via
telefon.
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleanter:

Bo Göransson
Lars Nordberg
Lars-Göran Bertilsson
Erik Hultman
Thomas Kine!!
Robert Forsberg
Sven Erik iviattsson

Revisorer har varit Lars Blomqvist och Torgny Elofsson.
Valberedningen har varit vakant.
Huddinge Frimärken höll auktion vid höstmötet.
Föreningen har deltagit i mässor i Fa!köping, Skara, Huskvarna, Borås,
Dalheimers hus Göteborg, Halmstad och Svedala.
Redaktör för tidskriften har varit Lars Nordberg. Tidningen fortsätter att utvecklas
och är uppskattad när man pratar med våra medlemmar.
Vår hemsida har vidareutvecklats av Lars Nordberg och har fått ett mycket
positivt bemötande. Många medlemmar är aktiva och jämnar bidrag med sina
kunskaper. Dessa redigeras på ett förtjänstfullt sätt och läggs ut.
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resultat.
Föreningen vill rikta ett tack till Atlas Häftes AB, PostNord och Samlartorget som
har stött vår utgivning av tidskriften med annons eller frankering.
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Sven Erik Mattsson

REVISIONSBERÄTTELSE
för Föreningen Häftessamlarna.

Undertecknade, utsedda av Föreningen Häftessamlarna, har granskat
föreningens räkenskaper för tiden 2016-01-01 - - 2016-12-31 och funnit att
bokföringen är förd med stor omsorg. Alla transaktioner är vederbörligen
verifierade.

Vi hemställer därför
att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året

Oxelösund den 16 februari 2017.
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Lars Blomqvis
Revisor
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