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Nr 2  2018 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Under våren avslutas den filatelistiska grundkursen. Kursen har förhoppningsvis varit givande 
för alla deltagare. I bästa fall så har kursen medfört att vi framöver har många frågor som väck-
tes under kursen att diskutera framöver. Vi har också andra frågor att diskutera såsom den lokala 
utställningen och urvalshäften för våra medlemmar att diskutera på våra möten! 
 
Bo Dahlner 
 
Kallelse till årsmöte 

 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte tisdagen den 7 mars. Mötet hålls i klubblo-
kalen på Minervavägen 4 i Häggvik. Vi startar mötet kl. 18.00 med grundkursen och därefter 
startar årsmötet.  Dagordning och verksamhetsberättelse redovisas här. Den ekonomiska berät-
telsen utdelas vid årsmötet 
 
Dagordning för årsmötet 
Enligt stadgarna skall årsmötet behandla följande: 
§ 1. Val av ordförande för årsmötet samt val av två justeringsmän, som jämte årsmötets ´ 
 ordförande skall justera protokollet. 
§ 2.  Godkännande av kallelse till årsmötet. 
§ 3. Föredragning av: 
 a) Styrelsens årsberättelse. 
 b) Revisionsberättelse. 
§ 4. Fastställande av balansräkning. 
§ 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 6. Beslut om avgifter. 
§ 7. Val av: 
 a) Ordförande 
 b) övriga ledamöter och suppleanter 
 c) revisor och revisorssuppleant 
§ 8. Behandling av eventuellt inkomna förslag. 
§ 9. Övriga frågor. 
 
 

Medlemstidskrift för Sollentuna Filatelistklubb 

Sollentuna Filatelistklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund 
Medlemsavgift 100 kr.  Föreningens bankgirokonto är 885-1503.  
Möteslokal: Minervavägen 4, Häggvik. Kl 18.00-20.30  
Ordförande: Bo Dahlner, 073-905 78  01  E-post: bodahlner@gmail.com  
Hemsida: www.duv.se/sfk 
Facebook-sida:   http://www.facebook.com/SFK1957/  
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Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017 
 
Vid årsmötet den 22 mars valdes Bo Dahlner till ordförande och till ledamöter till ordinarie le-
damöter valdes: Bert Myde, Arne Borgert, Bo Johansson och Olof Ågren. 
Till suppleanter valdes: Leonard Karlsson och Sven-Erik Åhgren. 
Christer Rothman återvaldes till revisor och till revisorssuppleant valdes Erik Göransson 
Vid det konstituerande mötet valdes Arne Borgert till kassör, Bo Johansson till vice ordförande 
och Bert Myde till sekreterare.  
 
Medlemstalet 
Föreningen hade 31 medlemmar, varav 19 är medlemmar i SFF. Endast 11 medlemmar betalade 
årsavgiften via SFF.  Fyra SFF-medlemmar är medlemmar i SFF via en annan förening. Dessut-
om har vi har fyra hedersmedlemmar.  
 
Årsavgiften under 2017 har varit oförändrad 100 kronor. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5  protokollförda möten.  
 
Mötesverksamheten 
Klubben har ett samarbete med Järfälla Frimärksklubb och under vårterminen skedde vartannat 
möte i Järfälla i deras klubblokal på Hästskovägen 81 i Jakobsberg och för Sollentunamötena 
sker mötena i lokalen på Minervavägen 4 i Häggvik. Under höstterminen deltog sporadiskt med-
lemmar från Järfälla Frimärksklubb. Vid varje möte har kaffe eller te och med kaffebröd ordnats 
av Bert Myde.  
Under våren genomfördes 5 medlemsmöten med start kl 18.00 och ett offentligt möte med Fri-
märkets Dag. Varje möte inleddes med ett seminarium om Sollentunas posthistoria. Därefter 
genomfördes möten med olika teman som avslutades med en inlämningsauktion.  
 
Onsdag 25/1  Seminarium om Sollentunas Posthistoria samt medlemsmöte med     
   frimärksbyten och inlämningsauktion 
Onsdag  22/2 Seminarium om Sollentunas Posthistoria, varefter Bo Dahlner höll ett föredrag om 
   CEPT:s Europafrimärken. Mötet avslutades med en inlämningsauktion. 
Lördag 18/3    Frimärkets Dag genomfördes på hembygdsgården, Lillhersbyvägen 1.  
Onsdag  22/3  Årsmöte med inlämningsauktion 
Onsdag 26/4   Seminarium om Sollentunas Posthistoria varefter Bo Dahlner berättade om  
   modern svensk filateli 
Onsdag  17/5  Arne Borgert berättade om Storbritanniens frimärksutgivning. Våravslutning. 
 
Under hösten genomfördes 8 medlemsmöten med start kl 18.00 och ett offentligt möte på hem-
bygdsgården om Sollentunas posthistoria. Varje möte inleddes med ett en grundkurs i filateli. 
Därefter genomfördes möten med olika teman som avslutades med en inlämningsauktion.  
 
Onsdag 6/9      Grundkurs del 1: Om frimärken och frimärkssamlande, därefter medlemsmöte  
    med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Onsdag  20/9 Grundkurs del 2: Hur skaffar man frimärken, därefter medlemsmöte  med  
    inlämningsauktion 
 Onsdag 4/10  Grundkurs del 3: Frimärkskataloger, därefter medlemsmöte med  
      inlämningsauktion 
Onsdag  18/10  Grundkurs del 4: Klassificering av frimärken, därefter medlemsmöte med   
     inlämningsauktion 
Onsdag 1/11     Grundkurs del 5: Klassificering av frimärken, därefter   medlemsmöte med  



 

3 

Söndag 5/11  Sollentunas Posthistoria: utställning och föredrag på hembygdsgården. 
Onsdag 15/11 Grundkurs del 6: Sveriges frimärken som samlarobjekt, därefter    
  medlemsmöte med inlämningsauktion 
Onsdag  29/11 Föreläsning: Bo Johansson berättar om förfalskningar och varianter inom  
  modern svensk filateli, därefter medlemsmöte med inlämningsauktion  
Onsdag 13/12 Grundkurs del 7: Motivsamlande, opensamlande,   hembygdsfilateli, därefter 
   avslutning på höstterminen med inlämningsauktion. Bert hade köpt Lusse- 
   katter  och glögg.  
 
Möte på hembygdsgården 
Söndagen den 5/11  genomfördes en posthistorisk dag på hembygdsgården. Föredraget om Sol-
lentunas posthistoria genomfördes vid två tillfällen.   
 
Frimärkets Dag 
Frimärkets Dag genomfördes lördagen den 13 mars på hembygdsgården Lillhersbyvägen 1. Vi 
sålde nya frimärken med mer och vi hade ett plockbord där besökare fick plocka frimärken, vil-
ket var gratis för ungdomar.  
 
Medlemsinformation 
Sollentunataggen har under året utkommit med 3 nummer.  
 
Marknadsföring 
Informationsbroschyren om SFK har delats  ut vid Frimärkets Dag och mötet om Sollentunas 
posthistoria på hembygdsgården. Hemsidan innehåller information om föreningen, aktuellt pro-
gram och information om styrelsen. Den upprätthålls av Bo Dahlner och har adressen 
www.duv.se/sfk Under 2017 skapades även en Facebook-sida för att göra reklam för klubben. 
Adressen dit är: http://www.facebook.com/SFK1957/ Vi har genom Facebook-sidan fått kontakt 
med nya samlare. 
 
Föreningens ekonomi och revisionsberättelse  redovisas separat 
 
Styrelsen önskar härmed framföra sitt hjärtliga TACK till alla som på olika sätt bidragit till 
att göra våra föreningsmöten trivsamma och givande! 
 
Sollentuna 2018-01-17 
Bo Dahlner         Arne Borgert Bo Johansson  
Bert Myde          Olof  Ågren          Sven-Erik Åhgren    Leonard Karlsson  
 

 
Förslag till verksamhetsplan för 2018 
1. Öka medlemsantalet 
2.  Information till lokalpressen inför varje möte om de åter kan ta in gratisannonser från 
 föreningarna. 
3.  Genomförande av frimärkets dag 2018 
4. Samarbete önskas med Sollentuna hembygdsförening där Sollentunasamlingen kan visas 
5. Deltagande i SFF:s kongress 
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Styrelseförslag 
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad 100 kr. 
 
 
Förslag till budget för verksamhetsåret 2018  
Förslag redovisas på årsmötet 
 
Kommande möten 
Onsdag  21/3 Kl 18.00.  Grundkurs del 12: Utställningsverksamheten och föreningsverksamhe-
ten, därefter medlemsmöte och inlämningsauktion. 
Onsdag  18/4  Kl 18.00. Olof Ågren berättar om att samla Israel, därefter medlemsmöte och in-
lämningsauktion. 
Onsdag  2/5  Kl 18.00. Bo Johansson berättar om Ålands frimärken därefter medlemsmöte och 
inlämningsauktion. 
Onsdag  16/5    Kl 18.00.  Bo Dahlner berättar om Sveriges sommarfåglar på frimärken 
därefter medlemsmöte med terminsavslutning och inlämningsauktion. 
 
 
 
SFF:s kongress 2018 
Kongressen genomförs i Malmö och inleds med SFF-dagar den 6 april. Till SFF-dagarna deltar 
många handlare med försäljning av frimärken, brev och vykort. Även Postnord finns närvaran-
de. Kongressen startar lördagen den 7 april och avslutas på söndagen den 8 april. Sollentuna fi-
latelistklubb och utsett Bo Johansson som ordinarie ombud och Bert Myde till vikarierande om-
bud. Till kongressen har inkommit många motioner.  
 
 
 
Betalningspåminnelse! 
Vi saknar en del medlemsavgifter. Till medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften  
bifogas inbetalningskort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 2017 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 bosseg.j@spray.se 
Sekreterare: Bert Myde  0737-44 57 51  myde.bert@gmail.com 
Kassör: Arne Borgert  08-754 37 91  arne.borgert@comhem.se 
Ledamot: Olof Ågren                 08-35 74 20 olof.agren@swipnet.se  
Suppleant: Sven-Erik Åhgren 070-751 16 55 s.ahgren@tele2.se  
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 


