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VERKSAMHETSBERÄTTELSE.
Styrelsen avlämnar härmed verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

VERKSAMHETEN.
Allmänt om verksamheten;
Föreningen Islandsamlarna är en ideell förening som startades 1962 med intresse att öka intresset
för att samla och forska kring isländsk filateli och även områdena Färöarna, Danska Västindien Slesvig
och Grönland.
Föreningen hade den 31/12 2020 236 medlemmar.
Styrelse och funktionärer.
Ordförande Lars-Ove Pehrsson
Vice ordförande Magnus Kjellander
Kassör Leif Nilsson
Sekreterare Mikael Magnusson
Ledamot Kjell Idling
Adjungerad Mats Edström
Redaktörer Leif Nilsson och Kjell Idling
Valberedning Tomas Olsson och Leif Eriksson
Revisor Jan-Ove Brandt
Revisorssuppleant Mats Edström
Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte. Styrelsen har under året inte haft eller utsett
några kommittéer eller utskott.
Årsmötet.
Årsmötet avhölls den 5/3 2020 med 12 medlemmar närvarande i Phileas lokaler. Efter mötet
serverades det landgångar som seden bjuder.
Löpande Verksamhet.
Föreningen har hållit 4 månadsmöten i Phileas lokaler på Svartensgatan. Sedan kom pandemin som
gjorde att vi ställde in vårens möten i april och maj. Sedan hade vi septembermötet under enkla
former inget speciellt tema, det pratades filateli och tittades i en sändning det mötet samlade 6
medlemmar. På mötena har vi haft olika föredragshållare, utom på januarimötet då var och en som
vill visar och berättar på temat ”årets fynd”. På varje möte har också kaffe med dopp serverats, liten
auktion samt cirkulationssändning funnits. Fler medlemmar har kommit med inlämningar till
klubbauktionerna på våra möteskvällar så vi har i genomsnitt haft cirka 30 objekt per kväll. De
auktioner vi haft avbildade i rapporten som vi skulle haft på mötena, ligger vilande och kommer att
auktioneras ut vid första bästa tillfälle.
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Extern verksamhet.
Då pandemin gjort att mycket varit inställt har vi då inte varit ute så mycket under året av förklarliga
skal.
Rapporten.
Föreningstidningen Rapporten har utkommit med tre nummer under året. Materialet är skrivet av
våra medlemmar, det kan vara rena artiklar eller bara förfrågningar. Ett antal sidor i varje nummer är
vikta åt föreningsinformation så som mötesdagar m.m. Samt också en helsida från Philea AB.
Hemsidan.
Föreningens hemsida Islandssamlarna.se uppdateras ständigt av våra webbmasters Leif Nilsson.
Utöver detta har vi hjälpt till med värderingar och uppdateringar i bland annat Facit. Vi har även
hjälpt till att sprida kunskap samt vara en länk mellan samlare och de som forskat, studerat och
skrivit om de för oss intressanta saker som berör våra samlarområden Island, Färöarna, Danska
Västindien, Slesvig och Grönland.
MEDLEMSINFORMATION.
Föreningen hade 31/12 2020 236 medlemmar.
16 medlemmar utträdde av olika anledningar och 5 nya tillkom.
FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET.
Föreningen Islandsamlarna är en ideell förening med syfte att främja filatelin och samlandet av
frimärken. Föreningens intresseområden skall vara Island, Färöarna, Danska Västindien, Slesvig och
Grönland.
Föreningens verksamhet för att främja ändamålet framgår av ovan nämnda text.

FLERÅRSÖVERSIKT.
Nedan följer en redovisning av några ekonomiska poster för åren 2017 – 2020. Avseende ekonomi
hänvisar styrelsen i övrigt till avlämnat årsbokslut.

År
2017
2018
2019
2020

Medlemsavgifter
22 733
21 143
22 101
28 868

Resultat
+6 443 kr
-7 559 kr
+9 110 kr
+10 484kr

Likvida medel
38 797
38 561
54 866
55 594
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RESULTATDISPOSITION.
Styrelsen förslår att disponibla medel om 48 043 kronor balanseras i ny räkning.
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