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Sommaren är här!
Så har vi fått sommar och nu kan vi njuta av värmen. Det betyder att många filatelister lägger hobbyn åt sidan för att fortsätta i början av hösten. För mig och
många andra filatelister är våren den bästa tiden när ljuset återvänt och även under sommaren har vi ett utmärkt ljus för att bedöma frimärkens färgnyanser. Färgnyanser ser man bäst vid den här tiden. Själv har jag inte hunnit med min hobby
så mycket eftersom jag satsat tiden på många andra saker inom filatelin. Det är nu
som planeringen av föreningarnas verksamhet i höst diskuteras och beslutats. Planeringen av NORDIA 2015 fortsätter planenligt i Täby.
Till SFF-dagarna i Örebro kom tyvärr inte så många Stockholmare, men det kan
vara på plats att säga något om dagarna i Örebro. Många handlare var på plats och
kommersen var i full gång, mest under den första dagen, men också under den
andra. Det var en bra lokal och den var full av handlarnas bord och föreningar som
ville informera om sin verksamhet. Fem nya böcker inom filatelin presenterades.
Från vårt område kom två författare. Lars Liwendahl presenterade sin bok Dalarö:
en post- och kulturhistorisk vandring under fem sekler och Lars Lindblad presenterade sin bok Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv. Böckerna kan beställas via SFF:s kansli. /BD

Storstockholmsfilatelisternas
hemsida

Förteckning över föreläsare
Mats Söderberg har nu sammanställt
alla uppgifter om föreläsare som föreningarna har bidragit till. Det är drygt
30 föreläsare på listan och dessa kan
hålla föredrag om många ämnen. Listan är nu genom Mats försorg utskickad till alla föreningar i nätverket.
OBS! Listan får under inga förhållanden läggas ut på någon förenings
hemsida eller liknande. Det är en säkerhetsfråga för de personer som välvilligt ställer upp och berättar om sitt
samlande! Listan får inte heller offentliggöras på något annat sätt. Den ska
förvaras hos respektive förening. En
”version 2” av listan kommer att skickas ut under hösten. Där kommer ytterligare 10-15 föreläsare att tillkomma.
Den skickas ut i god tid före planläggningen av program för våren 2014.

Det har gått framåt för vårt nätverk!
Nu har Storstockholmsfilatelisterna sedan någon månad en egen hemsida.
www.storstockholmsfilatelisterna.se.
Nätverkets webbmaster Gunnar Zetterman gjorde inte bara ett snabbt
jobb utan också ett fint jobb. Vi är nu
intresserade av att få in mer information från föreningarna till hemsidan.
De föreningar som sprider information
genom E-postlistor kan lägga in Gunnar Zettermans E-postadress
gunnar@smps.se.
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Informationsfolder om frimärksföreningar
Peter Lidbeck har nu sammanställt en
förteckning över alla frimärksföreningar
inom vårt område, inklusive ungdomsföreningar. En del föreningar har ännu inte
hört av sig. Fram till den 12 april har de
föreningar som finns i listan idag inkommit med begärda uppgifter. Givetvis kan
listan utvidgas med fler föreningar - men
då måste man höra av sig till
p.i.lidbeck@bredband.net med kontaktuppgifter

vykort eller ballonger får gärna höra av
sig till SFU Stockholm så ordnar vi det,
info@sfustockholm.se
Lycka till.
Bertil Eriksson SFU Stockholm

Kalendarium
Nationell frimärksutställning i
Estland – 13-14 juli
Estlands nationella utställning i sommar
äger rum 13-14 juli i Kuuresaar, på Ösel,
en gammal svenskbygd. Arrangör är Estonia, d v s Estlandssamlarnas systerförening i Estland.

Ekonomin

Frimärkets dag: lördagen den 28
I förra nyhetsbrevet skrev vi om ekono- september
min och hoppades vi att föreningarna vill Frimärkets Dag kommer bland annat att.
stödja verksamheten genom att skänka genomföras i Huddinge och Vällingby.
En fullständig förteckning av anmälda
100 kr till Storstockholmsfilatelisterna.
Många enskilda personer och föreningar föreningar finns på SFF:s hemsida.
har bidragit till ekonomin och därmed t.
ex. gjort det möjligt att bygga upp hem- UPPFRIM 2013 11 – 12 oktober
sida. Plusgirokontot är 60 74 35-5. Vi tar Den 11–12 oktober 2013 arrangeras utställningen UPPFRIM 2013 och ungtacksamt emot föreningarnas bidrag till
domsutställningen UPPFRIMUNG 2013 i
verksamheten.
Uppsala. Det är årets enda utställning i
Sverige och den arrangeras i Fyrishov i
Ungdomsverksamhet
Uppsala. För ytterligare information kontakta Ulf Rick 0765-04 12 49 eller
Ungdomarna är ju de som ska ta vid och Bengt-Göran Österdahl 0722-404 404
föra vår hobby vidare. Därför är det viktigt att "så ett frö" så att frimärkena
När höstens program i era föreninguppmärksammas av dagens ungdom.
ar är klara tar vi gärna emot inforMånga föreningar har redan en ungmationen. Skicka informationen till
domsavdelning och de som inte har bör Gunnar Zetterman!
försöka starta en klubb. SFU Stockholm
hjälper gärna till med material och dessArbetsgrupp
utom får den nya ungdomsavdelningen
Arbetet med nätverket/
hela 4000 kronor i startbidrag plus lesamarbetsorganisationen utförs av:
darmaterial.
Alla nya SFU medlemmar under 25 år får
även ett startpaket med insticksalbum,
pincett och förstoringsglas och ungdomstidningen SFUNG sex gånger om
året, och kostnaden på 70 kronor bjuder
SFU Stockholm på under september/
oktober 2013.
Nu stundar Frimärkets dag och de SFU
klubbar som behöver vinster/broschyrer/

Bo Dahlner
dahlner@duv.se
Göran Heijtz goran@novastamps.com
Peter Lidbeck p.i.lidbeck@bredband.net
Mats Söderberg
mats.soderberg@mbox302.swipnet.se
Gunnar Zetterman gunnar@smps.se
Spånga 2013-06-09
Bo Dahlner
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