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Ordförandens spalt...
Så här års brukar jag skriva att ljuset återvänt och att det är en bra tid för oss som samlar frimärken. Därför rekommenderar jag alla att ta fram sina samlingar och jobba med klassificering av bandfrimärken. För min egen del ser jag
ingen möjlighet att jobba med min hobby eftersom det går åt så mycket arbetstid för förbundet och för filatelin i
stort. Det är uppgifter som är lika roliga som att slå sig ner med frimärken! Jag vet att många vill se min kommande
bok om bandfrimärken, men den tid jag sett fram emot att få arbeta med den under jul- och nyårshelgerna gick åt till
att agera mot uppropsmakarna inom SFF. Nu är det historia och Anitha Schäfer berättar på annan plats i Varianten
vad som tilldrog sig på kongressen.
Måndagen den 21 maj har vi vårt årsmöte och i den här Varianten kallas alla medlemmar till mötet. Verksamhetsberättelse och styrelseförslag redovisas även i detta nummer av Varianten. Den ekonomiska berättelsen och budgetförslag delas ut vid årsmötet. Antalet medlemmar som kommer till våra möten fortsätter att öka och det tycker jag är
utmärkt! Det finns en utmärkt social gemenskap i föreningen och det främjar också vår verksamhet!
Styrelsen jobbar nu med att fastställa programmet för höstterminen. Under de kommande månaderna tar vår filatelistiska grupp ut objekt till höstens auktioner. Jag ser fram emot att vi ska genomföra Frimärkets Dag och Samlarrundan som vanligt. Frimärkets Dag infaller i år på Lördagen den 13 oktober. Vi har nu gott om tid för att planera evenemanget. Jag tror att det koncept som vi haft under de föregående arrangemangen varit mycket bra eftersom vi fått
många besökare. Många besökare har önskat att få sina samlingar bedömda, men många har också valt att bli medlemmar sedan de lärt känna oss. Därför är det viktigt att vi syns utåt! Vi syns även utåt genom vår hemsida och vår
Facebook-sida.
Efter årsmötet gör vi uppehåll i föreningens verksamhet under sommaren. Styrelsen kommer förstås att jobba vidare
med att förbereda höstens program.
Jag önskar alla en fin sommar!
Bosse

Kallelse till årsmöte
Vid vårens sista möte måndagen den 21 maj har vi årsmöte med start kl 18.00. Den ekonomiska berättelsen delas ut
på årsmötet. Efter årsmötet har vi sedvanlig vårfest med en inlämningsauktion och cirkulationshäften.
Styrelsen

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening.
Möteslokal: Medborgarhuset Trappan, Albert Aronssons torg 5
Medlemsavgift: 100 kr. Plusgiro: 60 74 35-5
Hemsida: www.duv.se/vff
Ordförande Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20, 163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01
E-post: bodahlner@gmail.com
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Dagordning för årsmötet
1. Årsmötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
årsmötets ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av kassörens redogörelse
10. Föredragning av revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och skrivelser
13. Fastställande av avgifter för nästkommande år
14. Fastställande av stat för verksamhetsåret
15. Val av ordförande
16. Val av två styrelseledamöter
17. Val av en styrelsesuppleanter
18. Val av en revisor
19. Val av en revisorssuppleant
20. Val av valberedning
a) två ordinarie ledamöter varav en sammankallande
21. Övriga frågor
22. Årsmötets avslutning

Valberedning
Hans Söderberg, sammankallande
Tomas Olsson
Anitha Schäfer, suppleant
Styrelsemöten
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 8 protokollförda möten.
Medlemstalet
Föreningen hade 63 medlemmar varav 38 betalade medlemsavgiften genom SFF. Medlemsantalet fortsatte att
öka och under året ökade vi med 7 medlemmar. Antalet
medlemmar som deltar på mötena har under året ökat och
i genomsnitt deltog 22 medlemmar vid varje mötestillfälle.
Varianten
Vår medlemstidskrift Varianten utkom med tre nummer
under 2017. För tidskriften finns en redaktionskommitté
bestående av Anitha Schäfer, Magnus Sjöblom och Bo
Dahlner.

Marknadsföring
Föreningen är medlem i Vällingby Kultur och Medborgarhusförening som sköter Medborgarhuset Trappan. Vi
har fått vårt program upptryckta med proffsiga affischer
genom Trappans föreståndare Petra Rizvi. Affischerna
har sedan satts upp på anslagstavlor i Västerort. HemsiVerksamhetsberättelse för tiden 1 januari – dan är viktig i marknadsföringen. Där finns information
om vårt program och auktionsobjekt med mer. På hemsi31 december 2017
dan finns även vår medlemstidskrift Varianten inlagd och
som kan laddas ned av intresserade läsare. Under 2017
Årsmöte med en våravslutningsfest genomfördes den 22 öppnade vi även en Facebook-sida, Frimärken och vykort
maj. Under året har vi haft tillgång till cirkulationshäften. i Västerort med adressen http://www.facebook.com/
Bo Dahlner och Åke Nilsson tog hand om denna syssla
vallingbyFF
för att vi skulle kunna vara delaktiga i denna så uppskat- Facebook-sidan är viktig i marknadsföringen av företade föreningsaktivitet!
ningen och den sköts av Bo Dahlner och Anitha Schäfer.
SFF-Filatelisten publicerade en artikel som Anitha SchäStyrelsen
fer hade skrivit under rubriken Rapport från Vällingby.
Bo Dahlner
ordförande
Det var en mycket positiv artikel om vår verksamhet. I
Åke Nilsson
vice ordförande
föreningens portalparagraf står det att Vällingby friReiner Lärka
sekreterare
märks- och vykortsförening är en ideell organisation
Christer Rothman kassör
med syfte att främja filatelin och samlandet av frimärken
Magnus Sjöblom ledamot
och vykort. Av det skälet är det viktigt att vi syns utåt.
Per-Olof Hall
suppleant
Frimärkets Dag är det viktigaste arrangemanget vi har
Ulf Åhlfeldt
suppleant
där vi visar upp vår verksamhet och värvar nya medlemmar.
Revisorer
Jarl Karlsson
Mötesverksamheten
Ulf Nyström, suppleant
Våra möten genomförs varannan måndagskväll i Medborgarhuset Trappans Annex och vid det första mötet
varje månad har vi en kvalitetsauktion med utvalda ob-
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jekt från de samlingar som köpts in. Auktionerna ger föreningsmedlemmarna en möjlighet att ropa in fina objekt
till bra priser. Vid övriga mötesdagar genomför vi en inlämningsauktion och vid varje möte har medlemmarna
möjlighet att köpa frimärken, brev och vykort från den
cirkulationsverksamhet som vi deltar i.

Tomas Olsson: Perforeringar på svenska frimärken
Gunnar Lithén: Ångbåtspostexpeditioner i Värmland.
Tomas Olsson: Grönland, ett intressant samlingsområde.
Vid samtliga möten har medlemmarna haft tillgång till
urvalshäften och Hans Söderberg har serverat the/kaffe
och hembakat kaffebröd till oerhört lågt pris. Föreningen
tackar alldeles speciellt Hasse för denna insats, som
verkligen är uppskattad.

Under vårterminen genomfördes 10 möten samt Frimärkets Dag med Samlarrunda. Vid mötena fortsatte vi att
genomföra en filatelistisk fortsättningskurs enligt ett särskilt program.
Följande föreläsare medverkade och berättade om:
Bert Myde: Svenska automathäften.
Peter Lorentzon: Lösenfrimärken.
Tomas Olsson: Posthistoria
Bo Dahlner: Spångabygdens posthistoria.
Arne Borgert: De norska ockupationsutgåvorna.
Arne Forsén: De danska nummerstämplarna.
Leif Söderlund: Så här samlar jag
Bo Dahlner: Bandfrimärkenas papperssorter 1920-1936.

Julfesten 2017
Som vanligt, blev julfesten en mycket trevlig tillställning.
Anitha Schäfer hade ordnat landgångar och senare på
kvällen intogs kaffe med bullar och kakor under glatt
samspråk. Under kvällen genomfördes lotteri med frimärksvinster och frågesport där vinnarna premierades
med fina priser. Kvällen avrundades med julklappsutdelning.

Frimärkets Dag och Samlarrunda
Vällingby frimärks- och vykortsförening samt Vällingby
frimärksungdom genomförde den 18 mars Frimärkets
Dag med Samlarrunda i Medborgarhuset Trappans Annex. Tanken var att vi skulle ha en annons i Vällingbytidningen, men det behövdes inte eftersom Anitha Schäfer
och Bo Dahlner intervjuats av Vällingby Tidning och artikeln publicerades en vecka tidigare i Vällingby Tidning,
Hässelby Tidning, Bromma Tidning och Spånga tidning.
Ca 12 medlemmar hjälpte till med arbetet före och under
arrangemanget. Som värderingsman ställde vår medlem
Christer Svensson på Philea upp och han hade fullt upp
med arbete hela dagen. Jan Larsson på EW Larssons frimärksaffär sålde frimärken och informerade om FRIDA.
Vi fick många besökare och många som kom med frimärken och vykort för att få dessa värderade. Det kom även
många barn och de flesta var redan medlemmar i VFU.
Det var bra att vi fick kontakt med barn och ungdom på
detta sätt.
Kjell Svedjeby sålde frimärken och tillbehör. Plocklådan
blev en guldgruva för många ungdomar och vuxna.
TV4 kom ut med ett team vid 12-tiden och då det var
ganska mycket folk. De intervjuade flera medlemmat och
filmade olika stationer, som plockbordet, försäljningen av
de nya frimärkena, försäljning av vykort och värderingsarbetet. Inslaget sändes på TV4 Nyheter kl 19. Filmklippet finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=5jEhN7jTzPw
Under höstterminen genomfördes 8 möten där följande
föreläsare medverkade:
Jan Larsson: informerar om dataprogrammet FRIDA.
Jan-Ove Brandt: Postanstaltens stämplar under åren
1939-1945
Göran Heijtz: Stämpelkunskap
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Ungdomsverksamhet
Sköts genom Vällingby Frimärksungdom av Bo Dahlner
som under året fått hjälp av Christer Rothman. Tyvärr
har det visat sig vara svårt att få ungdomar till mötena.
Styrelsen önskar härmed framföra sitt hjärtliga TACK
till alla som på olika sätt bidragit till att göra våra föreningsmöten trivsamma och givande!
Vällingby 19 mars 2018
Bo Dahlner Åke Nilsson
Christer Rothman
Reiner Lärka Magnus Sjöblom

Förslag till avgifter för nästkommande år

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr och att arvoden till vissa styrelseledamöter
skall vara oförändrade.

Så var SFF:s kongress 2018 avslutad
Undertecknad var utsedd som föreningens representant och
reste ner till Malmös nyanlagda förort Hyllie där kongressen
skulle äga rum. Kongressen ägde rum på lika nya anläggningen
Quality View Hotell. Drygt 80-talet deltagare hade tagit sig till
orten! Välbesökta föreläsningar och flera handlare, men det
mesta var vykort!! Välplanerat och väl genomfört av Malmöföreningarna. Kongressen förväntades bli stormig med anledning av några medlemmars missnöje med mycket inom Förbundet och UK. De hade tillsammans lämnat in 24 motioner inför
kongressen. Ett synnerligen klokt beslut visade det sig vara, att
engagera en utomstående person som mötesordförande. Paul
Folkesson, som skötte uppdraget alldeles utmärkt (med ett vattenglas som mötesklubba). 17 av dessa motioner hade dragits
tillbaka och tre motioner skulle enligt förbundsstyrelsens beslut
inte behandlas eftersom de inte var korrekta.
Kongressordföranden konstaterade att samtliga hade fått möjlighet att läsa alla motionerna och styrelsens yttrande till dessa.

som lämpade sig bäst för exponatbyggandet…. Tänk att kunna
känna sig som rookie vid min ålder! Jag föreslog att man skulle
tänka på framtida utställare och bibringa dem kunskapen de
behöver för att göra sina samlingar rättvisa. Eftersom det finns
många skickliga och meriterade utställare, borde det ju inte
innebära några svårigheter. Genom i förväg anmälda intressenter vid utställningar, skulle en domare, som inte är engagerad i
att bedöma utställningen, kunna ta en timme att guida en sådan
Det kommer att kosta mycket pengar, så det vore ju idealiskt
grupp och visa på vad som är bra och hur man, för att ge bästa
om förbundet kunde hitta sponsorer för detta ändamål. Säkert
något vi kommer att få höra mer om. I det sammanhanget är det anblicken, ska arrangera sina filatelistiska objekt!
rätt att även omnämna motion 27 av samme motionär. När man Gehöret var faktiskt omedelbart, redan på Malmex kommer
detta att finnas med!
gör om Förbundsloggan, måste även avstavningen av namnet
Vad de övriga grupperna kom fram till kommer att kunna läsas
tas med i beräkningen och göras om till att framledes skrivas
i Filatelisten framöver.
Sveriges Filatelistförbund.
Det uppstod inga protester när de klubbades igenom.
Intressant att notera är motion 26 inlämnad av Lars Nordberg,
angående förbundets logotyp. Den är i dagsläget så föråldrad att
den inte finns digitalt. Ett förslag är att gå ut bland förbundets
medlemmar och fråga om någon innehar kunskapen att göra en
ny digital logga!

På det personliga planet, är jag mycket nöjd, jag återsåg och
återknöt många tidigare bekantskaper. Härligt att ha så mycket
att tala om, direkt, och alla förstår vad man talar om!
PHILATELIA UNIT d.v.s. FILATELIN FÖRENAR!!
Nedtecknat av Systeryster/Anitha Schäfer

Samme motionär, Lars Nordberg, ställde i motion nr 28 yrkanden på att
Uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och införa en
modern hemsida
Hemsidan ska om möjligt integreras med sociala medie
som t ex Facebook
Hemsidan ska om möjligt medföra att lokala klubba
själva kan underhålla och uppdatera sin information.
Införa den nya hemsidan skyndsamt dock senast 2020-01-01.
Både förbundsstyrelsen och kongressen biföll motionen.
Sedan följde utdelning av Strandellmedaljen, som denna gång
tilldelades Fredrik Ydell, som med synbar glädje tog emot den
fina utmärkelsen!
Sedan följde information om kommande filatelistiska event:
31.8 – 2.9 2018 Malmex med 800 ramsidor samarbete med
Danska Filatelistförbundet, föreläsare och 25 handlare på 3.500
kvadratmeter!
27-28.4 2019 firar Jönköpingsföreningen 100 år och firar det
med utställning 250 ramar.
4-6 september 2020 Nordia i Malmö Arena Hotell (Malmö/
Hyllie)
Med god marginal avslutades kongressen ca 17.15 Malmöföreningen lovade bjuda alla på champagne om kongressen var
avslutad kl 16, men den blev vi utan! Förbundsstyrelsen fick
ansvarsfrihet, och en ny styrelse med omval av flera medlemmar bland annat ordförande Bo Dahlner, som kommer att göra
sitt bästa för oss alla de närmaste åren! Saknade faktiskt att
ingen tackade styrelsen för väl genomfört arbete, det gjordes
tidigare när jag satt med i den.

Vi gratulerar

Staffan Karlsson
Ulf Zachrison
Kjell Svedjeby
Stellan Almberg

8/4
16/4
29/7
20/8

ANNONS
FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort
plastfickor – insticksalbum – pergamynkuvert
pincetter – förstoringsglas – kataloger.
Tfn: 0768-514102
kjell.svedjeby@gmail.com

Söndagen, ägnades åt att skissa upp genomförbara planer för
framtiden inom förbundet!
Vi fördelade oss i olika arbetsgrupper, jag satt i en grupp med
utställare, där fördes animerat samtal om vilka dataprogram

Styrelsen 2017
Bo Dahlner, ordförande
073-905 78 01
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622
Reiner Lärka, sekreterare
0762 36 61 16
Christer Rothman, kassör
070-677 9526
Magnus Sjöblom, ledamot 070-471 85 03
Per-Olof Hall, suppleant
070-227 99 05
Ulf Åhlfeldt, suppleant
070-560 32 56

75 år
85 år
75 år
75 år

Kjell Svedjeby

bodahlner@gmail.com
akenilssonfastighet@telia.com
reinerl40@gmail.com
christer.rothman@bredband.net
magnus_sjoblom@yahoo.se
per-olof.hall@telia.com
ulf.ahlfeldt@telia.com
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