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ÅRSREDOVISNING för 2016
Styrelsen för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV),
organisationsnummer 802016-3674, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016
1.
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att såväl ekonomiskt som på andra sätt stödja Svenska
Forskningsinstitutet i Istanbul i dess verksamhet.
2.
Verksamhet under räkenskapsåret
Föreningen har under året haft följande programutbud:
Den 22 februari talade Johan Mårtelius om Svenska Forskningsinstitutets verksamhet
och om sin tid som direktör i Istanbul.
Den 10 mars höll Helena Bodin ett föredrag med titeln: ”Bruken av Bysans i svensk
litteratur”.
Vid Årsmötet den 12 april höll 2015-års stipendiat Therese Paulson ett föredrag med
titeln: ”Ett billigare lokalt mode: användningen av polygonala kolonner i Pergamon”.
Den 2 juni höll Birgit Schlyter ett föredrag om Svenska Forskningsinstitutet med titeln:
”Från jubileum till nedläggningshot”.
Den 11 oktober höll Lars Wahlund, Sveriges ambassadör i Turkiet, ett föredrag med
titeln: ”Läget i Turkiet – en temperaturtagning”.
Den 31 oktober höll Daniel Henningsson, ett föredrag med titeln: ”Under trähästens
hovar – några nedslag i det historiska och arkeologiska Troja”.
3.
Resestipendium
Inget resestipendium utdelades detta år eftersom inga ansökningar hade inkommit.
4.
Publikationer
Gemensamt med Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ger föreningen ut årsboken
Dragomanen. Under året har Dragomanen 18/2016 givits ut.
5.
Lokaler
Föreningen disponerade under året ingen egen lokal vid Medelhavsinstitutens kansli på
Skeppargatan 8 i Stockholm men har sin adress till kansliet och kan använda kansliets
sammanträdesrum för styrelsemöten och mindre evenemang.
6.
Styrelse
Vid föreningens årsmöte den 12 april omvaldes Håkan Åkesson till ordförande på ett år t.o.m.
årsmötet 2017.
Johan Heldt och Lena Ullman omvaldes som ledamöter t.o.m.årsmötet 2018. Till ny ledamot
av styrelsen, t.o.m. årsmötet 2018, valdes Lisa Zakariasson.
Cecilia Bisgen Jansson, Göran Engström, Ann Olsén Ehrnstén, Daniel Henningsson och
Simon Sorgenfrei är valda på två år vid årsmötet 2015, d.v.s. t.o.m. årsmötet 2017.
Stefan Öfverholm hade avböjt omval och avtackades för lång och trogen tjänstgöring i
styrelsen.
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Styrelsen har under 2016 haft följande funktionärer:
Ordförande
Håkan Åkesson
Vice ordförande
Göran Engström
Sekreterare
Daniel Henningsson
Skattmästare
Stefan Öfverholm t.o.m. årsmötet 2016, därefter övertogs denna
funktion av Lisa Zakariasson.
Ansvarig för bokföring,
Lena Ullman
hemsida och medlemsregister
Styrelsen har under 2016 haft sex protokollförda sammanträden: 4 februari, 14 mars, 12 april
(konstituerande), 11 maj, 1 september och 8 december.
7.
Revisor
Revisor under 2016 har varit Per Wesslau med Stefan Öfverholm som revisorssuppleant.
8.

Valberedning

Vid årsstämman 2016 omvaldes Patrick Hällzon och nyvaldes Karin Ådahl till
valberedningen. Styrelsen utsåg Göran Engström som sin representant i valberedningen.
9.
Ekonomisk redogörelse
Föreningens resultat för år 2016 blev 26 347 kr. Styrelsen föreslår att det balanserade
överskottet per 31 december 2016 disponeras enligt ”Förslag till disposition av resultat”
nedan.
Värt att notera i årets bokslut:
Intäkter
Medlemsavgifterna minskade med 4 000 kr jämfört med föregående år. Det bundna
räntegivande kapital (350 000 kr) har flyttats till Marginalens Fasträntekonto med en ränta på
1,30 % och en bindningstid på ett (1) år för att uppnå en bättre ränta.
Kostnader
Portokostnaden för distribution av Dragomanen (nr 18/2016) underskred som vanligt Postens
nominella standardavgift tack vare att försändelserna till medlemmarna i Sverige kunde
sändas som gruppsändning till ett reducerat porto. E-postandelen av våra utskick låg kvar på
90 % i slutet av året.
Medlemsantalets utveckling
Föreningen hade vid årets slut 226 medlemmar. Av dessa var 162 betalande och 64 ständiga
medlemmar. Under året har 12 nya medlemmar tillkommit och 44 tidigare medlemmar utgått,
av vilka två var ständiga medlemmar. Detta ger en minskning med 30 medlemmar jämfört
med år 2015.
Den årliga ändringen av den beloppsmässiga relationen mellan SM- och Stipendiefonden
Summan av kapitalet i Stipendiefonden och Ständiga Medlemmars (SM) fond, vilken utgör
vårt bundna kapital, uppgår till 350 000 kr. Då två (2) ständiga medlemmar under året har
lämnat föreningen minskas SM-fonden med 2 x 950 = 1900 kr, vilket belopp enligt införd
regel i den ekonomiska redogörelsen för år 2014 automatiskt överförs till stipendiefonden,
som följaktligen ökar med samma belopp. Därmed blir fondernas nya kapital:
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SM-fonden
= 62 950 – 1 900 =
Stipendiefonden = 287 050 + 1 900 =
Summa bundet fondbelopp
=

61 050 kr
288 950 kr
350 000 kr

Resultat
Resultatet av föreningens ekonomiska verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår
av följande resultat- och balansräkning samt ”Förslag till disposition av resultat”.
Förslag till disposition av resultat
Årets redovisade överskott uppgår till
Justerat balanserat överskott år 2015
Summa balanserat överskott vid utgången av år 2016

26 347 kr
27 025 kr
53 372 kr

Utgående från ovanstående föreslår styrelsen följande disposition av det balanserade
överskottet:
Avsättning till FSIVs stipendiefond
I ny räkning överförs
Summa

30 000 kr
23 372 kr
53 372 kr

Stockholm i mars 2017

Håkan Åkesson
ordförande

Göran Engström
vice ordförande
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sekreterare

Lisa Zakariasson
skattmästare
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Simon Sorgenfrei

Lena Ullman
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Min revisionsberättelse har avgivits den

Per Wesslau
föreningsrevisor
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