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Nr 4  2020 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
Nu är årsmötet genomfört på distans. 22 medlemmar (61%) deltog i årsmötet genom att besvara 
beslutsformuläret. Det var ett bra resultat. En ny styrelse utsågs och dessutom tog vi ett första 
beslut om nya stadgar. Det slutliga beslutet om nya stadgar tar vi vid nästa årsmöte. De gamla 
stadgarna hade flera brister och med de nya stadgarna måste vi även utse en valberedning vilket 
jag tycker är utmärkt. Det betyder att fler än bara styrelsen måste bli aktiva i verksamheten. Års-
mötesprotokollet är införd i det här numret av Sollentunataggen. Arne Borgert hade avsagt sig 
omval och vi tackar Arne för den insats han gjort för klubben. Han var vår kassör under flera år 
och därefter som suppleant. Som ny suppleant inträder nu Anders Alexandersson.  
 
I dessa Coronatider är det många föreningar som inte har kunnat genomföra något årsmöte och 
att genomföra årsmötet via ett beslutsformulär har jag tidigare aldrig varit med om. Nu har det 
skett i fyra föreningar som jag är medlem i. SFF:s kongress blev inställd, men genomfördes via 
ett beslutsformulär. En andra del av kongressen där ett antal motioner skulle behandlas var pla-
nerad att genomföras under NORDIA-utställningen i Malmö i december. Nu har utställningen 
ställts in och någon fysisk fortsättning blir det inte. Nu har SFF:s styrelse beslutat att det inte 
blir någon fysisk fortsättning på kongressen i år och inte heller på annat sätt på grund av corona-
läget. Styrelsen har beslutat att ha en fysisk ”normal” kongress på någon plats i Sverige när co-
rona-läget blir bättre och då tidigast i april-maj 2021. Nu avgick jag som förbundets ordförande 
efter att ha arbetat för förbundet under 10 år. Det känns lite snopet att bli ersatt via ett besluts-
formulär, men det känns bra att det fungerade så fint som det gjorde.  
 
Vi kan fortfarande inte genomföra några fysiska möten i klubben. I vår lokal kan vi inte hålla 
det avstånd mellan oss som är nödvändigt. Senare har ägaren till lokalen beslutat att inte hyra ut 
den under Corona-pandemin. I mitten av november genomförs Frimärkets Dag, men Sollentuna-
klubben har som många andra frimärksföreningar avstått från att genomföra arrangemanget.  
 
I förra numret av Sollentunataggen skrev jag att den sociala kontakten är viktig och den kan ald-
rig ersättas. Det är genom samtalet som vi utvecklar våra kunskaper. Vi kan likväl hålla kontakt 
med varandra via e-post och auktionerna kan genomföras som planerat. Våra auktioner har gått 
mycket bra. Se mer om auktionerna inne i Sollentunataggen! 
 
I det här numret av Sollentunataggen inleder Bert Myde en artikelserie om frimärkshäften. Jag 
hoppas medlemmarna kommer att uppskatta artiklarna! Slutligen önskar jag alla en fin fortsätt-
ning på hösten och hoppas att ni alla mår bra! 
 
Bosse 

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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Protokoll fört vid klubbens årsmöte den 25 september 2020 
Tid och plats: Årsmötet genomfördes på distans. 
 
§ 1a Årsmöte på distans 
På grund av pandemin kunde inte årsmötet 2020 genomföras som planerat och det flyttades fram till september 
och hölls på distans där nödvändiga beslut enkelt kunde besvaras med ja/nej via e-post och vanlig post. Förfa-
randet godkändes via det utsända beslutsformuläret. Vid mötet deltog 22 medlemmar.  
 
§ 1b Val av ordförande och sekreterare för mötet och val av två justeringsmän. 
Mötet valde Bo Dahlner till ordförande och Bert Myde till sekreterare för mötet. Till justeringsmän som jämte 
ordförande justerar protokollet valdes Sven-Erik Åhgren och Curt Berglund. 
 
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse har skickats ut i Sollentunataggen nr 2 2020 tillsammans med beslutsformuläret där det enhälligt an-
sågs att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
§ 3 Styrelsens årsberättelse, ekonomisk rapport  
a) Verksamhetsberättelsen var införd i Sollentunataggen nr 2 2020. 
b) Balans- och resultaträkning godkändes.  
c) Revisionsrapport medföljde utskicket och där föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Års-
mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 4a Fastställande av balansräkning 
Den redovisade balansräkningen fastställdes enhälligt. 
§ 4b Fastställande av disposition beträffande klubbens resultat enligt de fastställda balansräkningarna 
Årsmötet beslöt om fastställande av resultat och balansräkningar, disposition beträffande enligt de fastställda 
balansräkningarna. 
 
§ 5 Beslut om ansvarsfrihet av styrelsen 
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 6 Val av ordförande 
Till ordförande omvaldes Bo Dahlner. 
 
§ 7 Val av övriga styrelseledamöter 
Ordinarie ledamöter: omvaldes Bert Myde, Bo Johansson och Olof Ågren samt Ulf Lennartsson. Suppleanter: 
omvaldes Leonard Karlsson och nyvaldes Anders Alexandersson. 
 
§ 8 Val av revisor 
Christer Rothman omvaldes till revisor. 
Till revisorssuppleant omvaldes Thorbjörn Persson. 
 
§ 9 Inkomna motioner och skrivelser 
Inga motioner eller skrivelser har inkommit. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Våra stadgar är i flera avseenden föråldrade. Styrelsen lade fram ett förslag till nya  stadgar som bifogades till 
beslutsformuläret. Mötet beslutade enhälligt godta det nya förslaget. För att genomföra förslaget behandlas det 
på nästa årsmöte också. 
 
§ 11 Årsmötets avslutande 
Ordföranden Bo Dahlner avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:            Justerat: 
Bert Myde                     Bo Dahlner              Curt Berglund               Sven-Erik Åhgren    
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Att samla häften - I 
Bert Myde 
 
Jag började samla häften på 80-talet och var medlem i Sollentuna filatelistklubb redan då. En 
granne i samma port blev också biten av häftessamlandet. Det här var under den livligt diskute-
rande fluorescerande eran. Kompisen hade skaffat en ficklampsliknande fluorescenslampa som 
vi flitigt använde. Flera gånger då vi hade middagsbjudningar smet jag och kompisen in på toa-
letten för att belysa våra häften till våra hustrus förtret. 
Vad är det nu som är så roligt med att samla häften? Det behövs ingen fet plånbok för att hitta 
roliga varianter utan det finns en upptäckarglädje i detta samlande. Man kan hitta cylindersiff-
ror, kontrollnummer, ryggtryck med mera. Häftesomslagen kan skilja sig i olika tryckupplagor. 
Jag var även medlem i SJ:s frimärksklubb och där kanske de inte rynkade på näsan men tyckte 
det var prickfilateli. Längre fram ska jag försöka förklara vad de avsåg med det. Filatelin ut-
vecklas hela tiden och det här med prickfilateli har spridit sig. Exempelvis positionering av 12 
öre Vapen osv. Nu fanns det säkerligen före häftessamlandet också men på 80-talet så samlade 
vi ”vanliga” att ha ett exemplar av varje märke i en serie.  
 
Man kan dela upp häftena i fyra olika delar. 

Handgjorda häften 1904–1940  H1 –H51 
Maskintillverkade häften 1940–2015 H52 – H591 
Automathäften 1954–1985  HA1 – HA26 
Självhäftande märken i omslag 2000-SH1 –  

 
De handgjorda häftena har fyrsidig tandning eller tre + fyrsidiga par (BC eller CB) och är hop-
häftade med klammer. De betingar ofta väldigt höga priser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handgjorda häften 

 
Det jag tycker är roligast och kommer att berätta om är maskintillverkade häften och automat-
häften med olika omslagstryck, cylindersiffror, kontrollnummer etc. 
För att förklara samlandet av markeringar på häftena visas en schematisk bild på en häftesma-
skin. 
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Här ser man från höger pappret för häftesomslaget och högst upp frimärksbanan hur de klistras 
ihop och skärs längst till vänster. Här ser vi också hur ryggtryck på vart 50-e häfte blir till 
(tryckcylinder för 50-markering).  
      (Fortsättning i nästa nr av Sollentunataggen) 

 
 
 
 
 
Skicka bud på auktionerna via hemsidan  
 
Under hösten har auktionerna fungerat bra genom e-post och telefon samt genom det html-
formulär som är inlagt på hemsidan. I auktionshäftet kan medlemmarna studera objekten, men 
objekten kan i detalj studeras på hemsidan. Se närmare http://duv.se/sfk/auktioner.htm 
 
Ifylld blankett skickas till Bert Myde, Hollywoodvägen 1, 192 77 Sollentuna. Budblanketten 
kan också skickas via e-post till Bert: myde.bert@gmail.com.  
Bert kan även nås via telefon: 0737-44 57 51. Ännu enklare är det att skicka bud genom html-
formuläret på hemsidan. Det återstår nu två auktioner i höst: 
  
Onsdag 11 november  
Onsdag 9 december 

 
Auktionerna avslutas kl. 19.00 vid dessa datum  
 

Styrelsen 2020 
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: Ulf Lennartsson 070-810 41 13  u.lennartsson@telia.com 
Ledamot: Olof Ågren                 08-35 74 20 olof.agren@tele2.se  
Suppleant: Anders Alexandersson  073-841 3848      alex@ojdo.com 
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 


