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Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner
SKEPPARGATAN 8, 3TR · 114 52 STOCKHOLM · PLUSGIRO 997 52-8

ÅRSREDOVISNING för 2018
Styrelsen för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV),
organisationsnummer 802016-3674, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

1.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att stödja Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul i dess
verksamhet.

2.

Verksamhet under räkenskapsåret

Föreningen har under året haft följande programutbud:
Lördagen den 3 mars föreläste Jesper Blid med flera över ämnet ”Mindre Asien under persisk
tid” på Medelhavsmuseet. Ett samarbete med Medelhavsmuseets vänner.
Torsdagen den 3 maj föreläste 2017 års resestipendiat Gertrud Olsson över ämnet
”Hemligheten i Bursa, om osmansk kakelhistoria”.
Tisdagen den 29 maj firade FSIV sitt 30-årsjubileum som Vänförening med en temadag, i
samarbete med SFII, på Historiska museet om imperierna i Mindre Asien, från hettiterna till
osmanerna. Det var ett mycket lyckat evenemang med närmare 90 åhörare. Dagen avslutades i
Historiska museets atrium med mingel och klassisk osmansk musik.
Torsdagen den 18 oktober anordnades en turkisk litteraturafton med exilpoeten och författaren
Özkan Mert.
Onsdagen den 28 november föreläste Ingela Nilsson, Uppsala universitet, tillträdande direktör
för SFII, över ämnet ”Anna Komnene och det bysantinska rikets kvinnliga röster”.
Föreläsningen ägde rum på Folkuniversitetet i anslutning till releasen av årets nummer av
Dragomanen.

3.

Resestipendium

Vid årsmötet den 3 maj delade föreningen ut sitt resestipendium till biologen Nicklas Jansson,
Linköpings universitet, för ett projekt om de turkiska ekmiljöernas natur- och kulturvärden.

4.

Publikationer

Gemensamt med SFII ger föreningen ut årsboken Dragomanen. Under året har Dragomanen
20/2018 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.
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6.

Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 3 maj omvaldes Karin Rudebeck till ordförande på ett år, d.v.s.
t.o.m. årsmötet 2019.
Johan Heldt och Lena Ullman omvaldes vid årsmötet 2018 på två år, d.v.s. t.o.m. årsmötet
2020.
Göran Engström, Daniel Henningsson, Mats Müllern och Ulla-Karin Warberg är valda på två
år vid årsmötet 2017, d.v.s. t.o.m. årsmötet 2019
Till nya ledamöter valdes Maria Lindqvist och Neshe Paçacı på två år, d.v.s. t.o.m. årsmötet
2020. (Neshe Paçacı avgick dock tidigt på egen begäran under hösten 2018.)
Lisa Zakariasson hade avböjt omval och tackades för ett bra arbete i styrelse.
Styrelsen har under 2018 haft följande funktionärer:
Ordförande
Karin Rudebeck
Vice ordförande
Göran Engström
Sekreterare
Ulla-Karin Warberg
Skattmästare
Lisa Zakariasson t.o.m. årsmötet 2018
Lena Ullman efter årsmötet 2018
Ansvarig för bokföring,
Lena Ullman
hemsida, medlemsregister

Styrelsen har under 2018 haft åtta protokollförda sammanträden: 18 januari, 8 mars, 16 april,
3 maj (konstituerande), 12 juni, 29 augusti, 8 oktober och 12 november.

7.

Revisor

Revisor har under 2018 varit Lisa Zakariasson.

8.

Valberedning

Vid årsmötet 2018 valdes Gertrud Olsson till medlem i valberedningen på ett år. Årsmötet bad
Gertrud Olsson att föreslå styrelsen en medlem i Forskarkollegiet som medlem i
valberedningen.
Styrelsen utsåg Göran Engström som sin representant i valberedningen.

9.

Ekonomisk redogörelse

Föreningens resultat för år 2018 blev 10 362 kr. Styrelsen föreslår att det balanserade
överskottet per 31 december 2018 disponeras enligt ”Förslag till disposition av resultat”
nedan.
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Värt att notera i årets bokslut:
Intäkter
Medlemsavgifterna ökade med 1 300 kr jämfört med föregående år. Det bundna räntegivande
kapitalet (350 000 kr) på Marginalens Fasträntekonto hade under 2018 en ränta på 1,10 %,
vilket var en sänkt ränta med 0,2 % jämfört med år 2017. Bindningstiden för Fasträntekontot
är på ett (1) år och nya villkor bestäms i början av varje kalenderår.
Kostnader
Portokostnaden för distribution av Dragomanen (nr 20/2018) har inte belastat Vänföreningen
konto eftersom de burits av Istanbulinstitutet.
Andelen av våra medlemmar som nås för utskick via e-post har sjunkit med 1 procentenhet
under året och låg vid slutet av 2018 på 82 %.
Medlemsantalets utveckling
Föreningen hade vid årets slut 211 medlemmar. Av dessa var 150 betalande och 61 ständiga
medlemmar. Under året har 19 nya medlemmar tillkommit och 16 tidigare medlemmar utgått.
Detta ger en ökning med 3 medlemmar jämfört med 208 från år 2017.
Den årliga ändringen av 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 av olika skäl (dödsfall alt. hög ålder), minskas SM-fonden med 2 x 950 =
1 900 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:
Stipendiefonden = 288 950 + 1 900 =
SM-fonden
= 61 050 – 1 900 =
Summa bundet fondbelopp
=

290 850 kr
59 150 kr
350 000 kr

Resultat
Resultatet av föreningens ekonomiska verksamhet och den ekonomiska ställningen framgår
av följande resultat- och balansräkning och ”Förslag till disposition av resultat”.
Förslag till disposition av resultat
Årets redovisade överskott uppgår till
Balanserat överskott vid utgången av 2017
Summa balanserat resultat

10 362 kr
67 890 kr
78 252 kr

Vid årsmöte 2017 godkänd men inte införd avsättning till stipendiefonden
Summa godkänd ny avsättning till FSIV:s stipendiefond

30 000 kr
30 000 kr

I ny räkning överförs
Summa

48 252 kr
78 252 kr

