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Vårens aktiviteter
Nu har vårterminens aktiviteter startat i alla föreningar och jag har noterat att
hemsidorna har uppdaterats. Det är viktigt att alla föreningar har hemsidor och att
de uppdateras. Nu har även Järfälla Frimärksklubb fått en hemsida. Den har adressen www.duv.se/jfk. Hemsidan finns även angiven på förbundets hemsida och förstås även vår egen hemsida www.storstockholmsfilatelisterna.se
Jag arbetar för närvarande med att samla ihop olika förslag till vad som menas
med en god föreningsverksamhet. Vilka tankar har ni i era föreningar om vad som
avses med en god föreningsverksamhet? Arbetsgruppen vill gärna få in era synpunkter på detta. Om alla föreningar skickar in fem förslag så kommer vi i bästa
fall få många bra synpunkter att arbeta vidare med. Arbetsgruppens e-postadresser finns på sidan 2. En viktig uppgift som jag ser är att föreningarna tar en
diskussion om frågan hur föreningen ska få fler medlemmar. Ingen förening kan ju
nöja sig med att medlemsutvecklingen sköter sig självt. En annan viktig fråga är
hur föreningarna syns utåt. Hemsidan är viktig, men det räcker inte. Lokaltidningarna brukar föra in föreningsaktiviteter gratis (Mitti-tidningarna gör det). Många
föreningar gör egna affischer som man sätter upp på anslagstavlorna. Norrtäljeförening har satt upp exponat i tomma skyltfönster och bland de sidorna finner man
också information om klubben, var de finns och när de träffas. Det tycker jag är ett
utmärkt initiativ! Klubbarna är filatelins ansikte utåt lokalt!
/BD

SFF:s kongress

ta ställning till. Styrelsen var inte enig
vid utarbetandet av stadgarna och det
finns även en reservation till förslaget.
Förslaget har skickats till medlemsföreningarna för synpunkter. Dessa synpunkter skall skickas snarast till kansliet via e-post till info@sff.nu alternativt ytpost: SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd.

Kongressen genomförs den 11-13 april
i Huskvarna. Föreningar som är anslutna till förbundet måste anmäla sina
ombud senast den 15 februari. På förbundets hemsida http://sff.nu finns
ytterligare information och anmälningsblanketter. Medlemmar som vill
delta på kongressen kan anmäla sig till
kansliet.
Program:
• Fredag 12–18 Handlarmässa och föredrag
• Lördag 9–15 Handlarmässa och föredrag, 13–17 kongress
•
Söndag 9–12 kongress med
eventuell fortsättning på eftermiddagen

Det bör observeras att:
Stadgeförslaget innebär att förbundet
ombildas till en förening med direktdemokrati istället för den nuvarande ordningen med ett förbund med representativ demokrati. Bo Dahlner och Ivan
Forsgren har av det skälet reserverat
sig mot beslutet.
Innebörden av förslaget med direktdemokrati är att alla medlemmar ska
kunna delta vid kongressen samt att
varje medlem därvid har en röst. Det
faller på sin orimlighet att en sådan
ordning kan genomföras. /BD

SFF:s stadgar
Stadgarna har diskuterats vid de senaste kongresserna och nu föreligger
ett stadgeförslag som kongressen ska
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Några arrangemang

heter ”Hembygdsfilatelisterna” och har
35 medlemmar. Den administreras av
Många intressanta föreläsningar genom- Stefan Ekroth. Båda facebook-grupperna
har tillkommit på privat initiativ. För att
förs under våren i våra föreningar. På
bli medlem i ”Frimärken och vykort”
vår hemsida
krävs att man är medlem i SFF. Man
www.storstockholmsfilatelisterna.se
finns en översikt över alla kända arran- måste ha ett eget Facebook-konto för att
kunna bli medlem i grupperna. Per
gemang. Här ges några exempel:
Bunnstad presenterar Facebook-gruppen
Tisdag 25 februari: Storauktion i Solna ”Frimärken och vykort” på följande sätt:
”En sida för oss som gillar Sveriges Filafrimärkssamlarförenig. Se hemsidan:
telistförbund där det handlar om frimärhttp://www.solnafsf.se/
ken, brev, vykort och lite mer. Förbundets officiella webbplats är annars
Onsdag 26 februari: Hembygdsfilatehttp://sff.nu/ Skriv på svenska/norska/
listerna har ett möte på Postmuseum
danska och håll en hövlig ton”.
med start kl 17.00. Giselher Naglitsch
När den hövliga tonen inte har hållits så
håller därefter, med start kl 17.30 ett
har inlägget tagits bort på uppmaning av
föredrag om Uppländska postvägar
administratören.
1875-1890.
Lördag 8 mars: Norrorts Frimärksförening Samlarmarknad i Näsby Park Centrum (10.00-15.00). Information kommer
att meddelas särskilt. Flera nya handlare
och andra säljare har anmält sitt intresse
för att medverka. Se hemsidan: http://
www.norrphil.se/
Tisdag 11 mars: Norrtälje frimärksklubb har stor auktion. Visning från kl.
18.00. Test av våra mini-exponat. För
ytterligare information se hemsidan:
http://sff.nu/norrtalje/
Lördagen 29 mars: genomförs frimärkets Dag. Mer information om detta
kommer i nästa nyhetsbrev

Personligen menar jag att alla frimärksintresserade bör vara medlemmar i en
förening, men facebook-grupperna konkurrerar ju inte med föreningarna. Jag
ser dem som ett bra komplement. Idag
finns det många som hellre kommunicerar via datorn och i sådana fall fyller
dessa facebook-grupper in viktig funktion. På SFF:s hemsida finns en Gästbok,
och även den fyller en funktion, med diskussionerna i dessa facebook-grupper är
mycket livlig. /BD
Ungdomsaktiviteter
SFU:s Stockholmsdistrikt planerar en
ABC-kurs i början av mars. Kontakta
Bertil Eriksson för ytterligare information! k.bertil.eriksson@telia.com

Måndag 28 april: Göran Heijtz föreläser
om Solskensolympiaden i Vällingby frimärks- och vykortsförening. Se hemsiArbetsgrupp
dan: http://www.duv.se/vff
Arbetet med nätverket utförs av:
Bo Dahlner
dahlner@duv.se
Två facebook-grupper
Hans Magnusson
hans.magnusson@hacma.se
Peter Lidbeck p.i.lidbeck@comhem.se
Det har bildats två facebook-grupper,
den ena handlar om frimärken och vyGunnar Zetterman gunnar@smps.se
kort och den andra om hembygdsfilateli.
Den största gruppen heter ”Frimärken
Spånga 2014-01-25
och vykort” och har nu ca 200 medlem- Bo Dahlner
mar. Den administreras av SFF:s kanslichef Per Bunnstad. Den andra gruppen
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