NYHETSBREV FRÅN STORSTOCKHOLMSFILATELISTERNA
Nr 1 2013
Nätverket mellan Stockholmsföreningarna består av samtliga frimärksföreningar i
Stockholms län samt några föreningar i Uppsala län. Efter mötet i Postmuseum den
13 mars börjar nu flera aktiviteter att ta form som syftar till att stärka våra verksamheter. En fråga som aldrig togs upp på Postmuseum var frågan om nätverkets
benämning. Jag skrev vid ett tillfälle ”Stockholms filatelistföreningars samarbetsorganisation”, men den benämningen är både felaktig och allt för lång.
”Storstockholms filatelistföreningar i samverkan” kan också vara en möjlig benämning. Vi använder nu Storstockholmsfilatelisterna även om nätverket har medlemmar i Uppsala län. Jag ser tacksamt emot synpunkter på namnet. För att driva
verksamheten framåt har vi nu en arbetsgrupp som jobbar med olika projekt. Vi
har nu flera projekt på gång och som här beskrivs. Om du har synpunkter och frågor om projekten så kan du kontakta de ansvariga. /BD

En reflexion

Vår frimärkssalong på
Postmuseum

En del föreningar har svårt att driva
sin verksamhet och de för en tynande
tillvaro. Jag menar att en förening på
olika sätt måste visa sig utåt. Det
finns flera olika sätt att visa upp sig
utåt, såsom samarbete med andra föreningar, ordnade av Frimärkets dag
eller mässor. Arrangemang kan också
ordnas av flera föreningar i samarbete.
Jag skulle sätta stort värde på om nätverkets medlemmar kunde skicka mail
till mig och föreslå olika metoder för
att få fler medlemmar! Min epostadress finns längre ned i nyhetsbrevet. /BD

Under många år genomfördes Vår frimärkssalong på Postmuseum. Den var
mycket uppskattad. Där uppvisades
exponat som omfattade en ramsida.
Många nya utställare visade där upp
sin hobby. Tyvärr lades Vår frimärkssalong ned, men nu hoppas vi att den
ska återuppstå. Göran Heijtz har tagit
på sig uppgiften att diskutera detta
med Postmuseum.

Informationsfolder
Tidigare har det funnits en informationsfolder på Postmuseum där alla
frimärksföreningar, vuxenföreningar
som ungdomsföreningar fanns upptagna med adresser. En sådan broschyr
är för alla våra föreningar en viktig informationskälla. Peter Lidbeck, Huddinge frimärksklubb, har åtagit sig att
uppdatera foldern och som vi förutsätter att Postmuseum vill trycka upp
gratis. Föreningar som ännu inte svarat på den förfrågan som Peter skickat
bör komma in med adressuppgifter, epostadress och adress till hemsidan så
att förteckningen blir fullödig.

Förteckning över föreläsare
En förteckning över föreläsare ville
deltagarna på mötet prioritera. Mats
Söderberg, Norrorts frimärksförening,
arbetar nu med denna. Flera föreningar har hört av sig. Mats vill gärna ha
förslag på lämpliga föreläsare. Tre kriterier: de ska ha något att berätta, vilja berätta och kunna berätta.
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En hemsida är på gång!
Diskussioner om utformningen av en
hemsida pågår och Gunnar Zetterman
har nu tagit fram en prototyp. Vi kommer att ordna ett eget webbhotell för
hemsidan. Det blir en liten kostnad för
detta, men den är överkomlig. Har några
önskemål eller synpunkter på detta arbete så kan ni kontakta Gunnar Zetterman eller någon i arbetsgruppen (se
nedan).

Ekonomin
Möten på Postmuseum kostar pengar
och att genomföra Vår frimärkssalong
kommer också att kosta något. Nätverket behöver därför en ekonomi. Östhammars Filatelistklubb, Asiensamlarna och
SFU:s stockholmsdistrikt har vardera
skänkt 500 kr till verksamheten. Vi hoppas att föreningarna vill stödja verksamheten genom att skänka 100 kr till Storstockholmsfilatelisterna.

dan att åka dit och fynda, inte bara filateli och vykort utan även en massa annat kul som är värt att samla på.
8 april Norrorts Frimärksförenings
storauktion
Vi genomför vår sedvanliga storauktion
måndagen den 8 april med start kl 1900.
Vi har nästan 300 objekt och visningen
börjar kl 1700. Plats: Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby. Det är vår ordinarie
föreningslokal.
20-21 april SFF-dagar i Örebro
Under SFF-dagarna presenteras fyra nya
böcker om vykort och filateli. Evenemanget äger rum i Risbergaskolan, Hagagatan 53 i Örebro. SFF-dagarna inleds
den 20 april kl 10.00. Flera handlare
finns på plats. Utförlig information finns
på SFF:s hemsida sff.nu

20-21 april
Finlandssvensk
filatelistträff på Åland.
Vällingbyföreningen har öppnat sitt plus- Norrorts frimärksförening planerar för en
girokonto för de gemensamma aktivite- föreningsresa dit.
terna i samarbetsorganisationen. Kontot
är 60 74 35-5. Vi tar tacksamt emot fö- Arbetsgrupp
Arbetet med nätverket/
reningarnas bidrag till verksamheten.
När vi genomför Vår frimärkssalong har samarbetsorganisationen utförs av:
Bo Dahlner
dahlner@duv.se
vi en utmärkt möjlighet till att marknadsföra våra föreningar! Den som inte Göran Heijtz goran@novastamps.com
Peter Lidbeck p.i.lidbeck@bredband.net
syns utåt existerar inte!
Mats Söderberg
mats.soderberg@mbox302.swipnet.se
Gunnar Zetterman gunnar@smps.se
Kalendarium
Det finns många intressanta arrangemang i föreningarna under våren. Vi
hoppas att en del av dem kommer att
beskrivas i den kommande hemsidan.
Här är några kommande evenemang
som sker nu i april.

Spånga 2013-03-31
Bo Dahlner

6 april Samlarmässa i Enköping
Enköpingsföreningen genomför sin traditionella samlarmässa i St Ilianskolan den
6 april kl 1000-1600. Det är väl värt mö2

