NYHETSBREV FRÅN STORSTOCKHOLMSFILATELISTERNA
Nr 2 2014
Storstockholmsfilatelisternas möte på Postmuseum inställt
Vid vårt möte i höstas på Postmuseum bestämde vi att ha ett nytt möte onsdagen
den 19 mars. Tyvärr blir det inställt och vi återkommer med en kallelse inför hösten.
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

Bra föreningsverksamhet
En av de uppgifter som arbetsgruppen
tog på sig var att samla ihop olika förslag till vad som menas med en god
föreningsverksamhet. Det arbetet var
mer komplicerat än vi tänkt oss, men
under tiden har jag samlat ihop goda
förslag som är värda att diskuteras. Vi
behöver dock fler synpunkter från föreningarna!
Vad är det som gör ett just er förening
är framgångsrik? Har er förening problem med minskande medlemsantal?
Hur har ni i så fall åtgärdat det?

SFF:s stadgeförslag – fortsatt
representativ demokrati
Förbundsstyrelsen har utarbetat ett
nytt stadgeförslag som bygger på den
reservation som förelåg där den representativa demokratin även fortsättningsvis ska ligga till grund för stadgarna. Det tidigare förslaget med direktdemokrati fick en massiv kritik
från enskilda medlemmar och föreningar.
/BD

Arbetsgruppen efterlyste era synpunkter på detta. Tyvärr fick vi inte in så
många synpunkter som vi förväntat
oss. Därför uppmanar vi er åter att
komma in med förslag. Ni kan skicka
era synpunkter till mig via min epostadress: dahlner@duv.se
/BD

Några arrangemang
Många intressanta föreläsningar
genomförs under april i våra föreningar. På vår hemsida
www.storstockholmsfilatelisterna.se
finns en översikt över alla kända arrangemang. Här ges några exempel:

SFF:s kongress
Föreningarna som är anslutna till SFF
har fått information om den kommande kongressen som genomförs den 1113 april i Huskvarna. Kongresshandlingarna kan alla ladda ner från SFF:s
hemsida. Det bör noteras att medlemmar som inte är ombud på kongressen
kan delta, men saknar rösträtt. Under
den 11 och 12 april genomförs SFFdagar med handlarmässa och föredrag.

29 mars – 13 april
Wallentuna frimärks- och vykortsklubb
har en utställning i Vallentunas bibliotek med frimärken och vykort. Där visas bland annat intressanta samlingar
av svanar och broar på frimärken.
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Onsdag 2 april: Svenska Militärpostsällskapet har sitt årsmöte på Postmuseum
Torsdag 3 april: I Lidingö Filatelistförening föreläser Fred Goldberg om Post
från Arktis när fartygen var byggda av
trä och männen av stål.
Måndag 7 april: Norrorts Frimärksförenings sedvanliga storauktion. Visning
från kl 1700. Auktionen startar kl 1900.
Objektsförteckningen utlagd på föreningens hemsida cirka en månad före auktionen. Se hemsidan: http://
www.norrphil.se/page1.php

Måndag 28 april: Fred Goldberg berättar
om ”Brev från Arktis” hos Norrorts Frimärksförening. Ett tillfälle för den som
inte kunde avnjuta honom hos Lidingöföreningen den 3 april.

Ungdomsaktiviteter

Det vore bra om alla föreningar kunde
satsa på en ungdomsverksamhet. Det
enklaste är om ungdomsverksamheten
kan genomföras i anslutning till vuxenklubbens möten. SFU:s Stockholmsdistrikt genomför sitt årsmöte på Postmuseum söndagen den 23 mars kl. 14 och
Fredag 11 – söndag 13 april: SFF har sin då kommer en diskussion att genomföförbundskongress i Husqvarna och SFF- ras om föreningsverksamheten och hur
dagar.
den kan förbättras.

Fredag 11 – söndag 13 april: Norrorts
Kontakta Bertil Eriksson för ytterligare
Frimärksförening har föreningsresa till
information! k.bertil.eriksson@telia.com
Åbo och att det är den finska nationella
utställningen Aboex som genomförs med
en Finlandssvensk filatelistträff.
Frimärkets Dag
Tisdag 15 april: Gustaf Ankarcrona berättar om ”Posten över Kölen – postvägar genom Jämtland-Härjedalen” i Sollentuna Filatelistklubb. Se hemsidan:
http://www.duv.se/sfk/

Lördagen den 29 mars genomförs Frimärkets Dag i Haninge, Huddinge, Vallentuna, Vällingby, Uppsala, Östhammar
samt på Postmuseum. Missa inte dessa
arrangemang! Mer information finns på
föreningarnas hemsidor.

Onsdag 23 april: Hembygdsfilatelisterna
träffas på Postmuseum och Arne Forssén
berättar om Stockholmsutställningen
1930.
Arbetsgrupp
Arbetet med nätverket utförs av:
Torsdag 24 april: Vårauktion hos Lidingö Bo Dahlner
dahlner@duv.se
Filatelistförening. Se hemsidan: http://
Hans Magnusson
sff.nu/lidingo/
hans.magnusson@hacma.se
Peter Lidbeck p.i.lidbeck@comhem.se
Lördag 26 april: Norrorts frimärksföreMats Söderberg
ning genomför en kurs i montering av
mats.soderberg@mbox302.swipnet.se
utställningsexponat där man gör expoGunnar Zetterman gunnar@smps.se
natbladen med hjälp av dator.
Måndag 28 april: Göran Heijtz föreläser
om Solskensolympiaden i Vällingby frimärks- och vykortsförening. Se hemsidan: http://www.duv.se/vff

Spånga 2014-03-18
Bo Dahlner
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