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Nr 2 2019 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Under våren fortsätter vi med den filatelistiska fortsättningskursen med föreläsningar i olika fi-
latelistiska ämnen. Kunskap för oss är A och O! 
 
Bosse 
 
 
Kallelse till årsmöte 

 
Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte onsdagen den 20 mars. Mötet hålls i klubb-
lokalen på Minervavägen 4 i Häggvik. Årsmötet startar som  kl. 18.00 och därefter har vi en in-
lämningsauktion.  
 
 Dagordning och verksamhetsberättelse redovisas här. Den ekonomiska berättelsen 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 2018 
 
Vid årsmötet den 7 mars valdes Bo Dahlner till ordförande och till ledamöter till ordinarie leda-
möter valdes: Bert Myde, Arne Borgert, Bo Johansson och Olof Ågren. 
Till suppleanter valdes: Leonard Karlsson och Ulf Lennartsson. 
Christer Rothman återvaldes till revisor och till revisorssuppleant återvaldes Erik Göransson 
Vid det konstituerande mötet valdes Arne Borgert till kassör, Bo Johansson till vice ordförande 
och Bert Myde till sekreterare.  
 
Medlemsantalet 
Föreningen hade 31 medlemmar, varav 17 är medlemmar betalade medlemsavgiften via  SFF 
och tre medlemmar är hedersmedlemmar.  
 
Årsavgiften under 2018 har varit oförändrad 100 kronor. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten.  
 
Mötesverksamheten 
Klubbens möten sker i lokalen på Minervavägen 4 i Häggvik. Under vår- och höstterminen har 
sporadiskt medlemmar från Järfälla Frimärksklubb deltagit. Vid varje möte har kaffe eller te och 
med kaffebröd ordnats av Bert Myde.  
Under våren genomfördes 8 medlemsmöten med start kl 18.00. Under vårterminen slutföres den 
filatelistiska grundkursen med 5 avsnitt. Under höstterminen genomfördes 8 medlemsmöten, 
samt två offentliga möten, ett med Frimärkets Dag den 13/10 som genomfördes på Hersby hem-
bygdsgård och en posthistorisk dag den 11/11 inom ramen för hembygdsföreningens program. 
Höstens medlemsmöten har bestått av Filatelistisk fortsättningskurs med föredrag i olika ämnen. 
Samtliga medlemsmöten har efter föredragen bestått av medlemsmöte där medlemmar berättar 
om något filatelistiskt samt en inlämningsauktion. 
 
Onsdag 24/1: Grundkurs del 8: Icke önskvärda utgåvor, Äkta eller falskt, helt eller   
 reparerat,  
Onsdag 7/2: Grundkurs del 9: Stämpelsamlande  
Onsdag 21/2:  Grundkurs del 10: Annat postalt samlande 
Onsdag 7/3:   Grundkurs del 11: Andra kataloger och förteckningar. Montering och datorn i  
   filatelin därefter årsmöte. 
Onsdag 21/3:  Grundkurs del 12: Utställningsverksamheten och föreningsverksamheten,  
Onsdag 18/4:   Olof Ågren berättar om att samla Israel. 
Onsdag 2/5:  Bo Johansson berättar om Ålands frimärken. 
Onsdag 16/5:  Bo Dahlner berättar om Sveriges sommarfåglar på frimärken, terminsavslutning 
Onsdag 5/9: Bo Dahlner berättar om sitt samlande. 

  
Onsdag 19/9:   Thorbjörn Persson berättar om vykortets historia 
Onsdag 3/10:   Bert Myde berättar om Grönland. 
Onsdag 17/10: Curt Berglund berättar om Sollentuna på vykort 
Onsdag 31/10: Bo Dahlner föreläste om typer och avarter.  
Onsdag 14/11: Seminarium om montering av samlingar (Bo D) 
Onsdag 28/11: Bo Johansson berättar om att samla Finland 
Onsdag 12/12: Julfest med filatelistisk frågesport, därefter avslutning på höstterminen. 
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Offentligt möte – Frimärkets Dag 
Frimärkets Dag genomfördes lördagen den 13/10 på Hersby hembygdsgård. Vi sålde nya fri-
märken med mera och vi hade ett plockbord där besökare fick plocka frimärken, vilket var gratis 
för ungdomar.  
 
Offentligt möte – posthistorisk dag 
Söndagen den 11/11 genomfördes en posthistorisk dag på Hersby hembygdsgård. Föredraget 
om Sollentunas posthistoria genomfördes vid flera tillfällen.   
 
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 medlemmar. 
 
Filatelistförbundets kongress med SFF-dagar i Malmö 
SFK deltog med Bo Johansson som SFK:s representant på kongressen. Arrangemanget startade 
med en SFF-dag den 6 april och förbundskongress ägde rum den 7 april. Kongressen genomför-
des med rekordfart och Bo Dahlner omvaldes till ordförande. Under den 8 april genomfördes ett 
framtidsseminarium. 
 
Föreningens ekonomi 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 2019-02-05 
  
Bo Dahlner  Arne Borgert Bo Johansson Bert Myde  Olof  Ågren    
         
       Leonard Karlsson  Ulf Lennartsson  
  
 
Förslag till verksamhetsplan för 2019 

 
1. Öka medlemsantalet 
2.  Information till lokalpressen inför varje möte  
3.  Genomförande av frimärkets dag 2019 
4. Samarbete önskas med Sollentuna hembygdsförening där Sollentunasamlingen kan visas 
5. Verka för att höja våra kunskaper i filateli 
6. Affisch tas fram om vårt program för vår– och höstterminer 
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Styrelseförslag 
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad 100 kr. 
 
Förslag till budget för verksamhetsåret 2019  
Förslag redovisas på årsmötet 
 
Kommande möten 
Onsdag 3 april 
Föredrag om Sveriges bandfrimärken 1920-1936 – en utmaning för många frimärkssamlare och därefter 
medlemsmöte med kvalitets- och inlämningsauktion 
 

Onsdag 24 april 
Bältesspännarfilateli – Olof Ågren berättar om en nisch inom bältesspännarfilatelin, därefter medlems-
möte och inlämningsauktion 
 

Onsdag 15 maj 
Att samla Schweiz, Bo Dahlner berättar om schweizisk filateli därefter medlemsmöte med terminsavslut-
ning och kvalitets- och inlämningsauktion. 
 
 
Betalningspåminnelse! 
Vi saknar en del medlemsavgifter. Till medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften  
bifogas inbetalningskort. 
 
 
Stockholmia 2019 
Årets stora frimärksutställning äger rum i Stockholm Waterfront Congress Centre. Alla besöka-
re till utställningen måste registrera sig. Registreringen kan göras i samband med besöket. Ut-
ställningen öppnar onsdagen den 29 maj och avslutas söndagen den 2 juni.  

SFF genomför ett filatelistiskt program konferensrum 34 och det består av 2 - 3 seminarier eller 
föredrag varje dag. Förbundsstyrelsen och medverkande riksföreningar träffas i SFF:s monter. I 
montern säljs även olika skrifter. SFF:s program med föredrag och seminarier är öppna för alla 
besökare utan kostnad.  
 
På utställningen kommer även drottning Elisabeth II:s frimärksamling att visas.  

Styrelsen 2018 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 johanssonbo13@gmail.com 
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@tele2.se  
Suppleant: Ulf Lennartsson 070-810 41 13  u.lennartsson@telia.com  
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 
   


