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Ordförandens spalt…
Vi har under den här terminen haft kvalitetsauktioner med såväl svenska som utländska frimärken. Det blev
fem sådana auktioner och min slutsats är att det har gått mycket bra att auktionera ut de utländska objekten.
Det är därför styrelsens förhoppning att vi kan fortsätta med både svenska och utländska objekt. Det gäller
nu att få fler utländska frimärken med bra kvalitet och som är intressanta för våra medlemmar. Styrelsen
har nu ett stort jobb att utföra under sommaren för att ta fram dessa objekt!
I det här numret av Varianten skriver jag också om vår ungdomsverksamhet. Vällingby Frimärksungdom är
en separat förening, med en styrelse som består av VFF-medlemmar. Verksamheten har inte gått så bra under flera år trots styrelsens ansträngningar. Nu föreslår jag ett nytt arrangemang som jag hoppas ska ge resultat. Att samla frimärken är lärorikt. Man lär sig mycket om andra länder, om historia, naturlära och
mycket annat. Vi hade tidigare en aktiv ungdom med flygplan som specialitet. Han är numera flygkapten på
Ryan Air. Jag hoppas att vi får se några av VFF:s medlemmar som ställer upp och hjälper till i den föreslagna verksamheten!
Måndagen den 20 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 givande social gemenskap i föreningen och det främjar
också vår verksamhet! Jag planerar även att genomföra en kurs i klassificering av bandfrimärken under
sommaren. Den kursen ordnas enbart för VFF:s medlemmar. Om detta hör jag av mig senare.
Styrelsen jobbar nu med att fastställa programmet för höstterminen. Frimärkets Dag infaller i år lördagen
den 9 november. Det är ett arrangemang jag ser fram emot och i år ska vi ordna Stockholms största plocklåda! 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.
Jag önskar alla en fin sommar!
Bosse
Kallelse till årsmöte
Vid vårens sista möte måndagen den 20 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: Vällingby Folkets hus, 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 7 protokollförda möten.
Medlemstalet
Föreningen hade 69 medlemmar varav 40 betalade
medlemsavgiften genom SFF. Medlemsantalet fortsatte att öka och under året ökade vi med 4 medlemmar. Antalet medlemmar som deltar på mötena har
under året ökat och i genomsnitt deltog 24 medlemmar vid varje mötestillfälle.
Varianten
Vår medlemstidskrift Varianten utkom med tre nummer under 2018. 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 Vällingby Medborgarhus. Vi har fått vårt program upptryckta med
Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – proffsiga affischer genom Medborgarhuset. Affi31 december 2018
scherna har sedan satts upp på anslagstavlor i VäsÅrsmöte med en våravslutningsfest genomfördes
terort. Hemsidan är viktig i marknadsföringen. Där
den 21 maj. Under året har vi haft tillgång till cirku- finns information om vårt program och auktionsoblationshäften. Bo Dahlner och Åke Nilsson tog hand jekt med mer. På hemsidan finns även vår medlemsom denna syssla för att vi skulle kunna vara delakti- tidskrift Varianten inlagd och som kan laddas ned av
ga i denna så uppskattade föreningsaktivitet!
intresserade läsare. Reklam för verksamheten gör vi
även på vår Facebook-sida, Frimärken och vykort i
Styrelsen
Västerort med adressen
http://www.facebook.com/vallingbyFF
Bo Dahlner, ordförande
Facebook-sidan är viktig i marknadsföringen av föÅke Nilsson, vice ordförande
reningen och den sköts av Bo Dahlner och Anitha
Reiner Lärka, sekreterare
Schäfer. Det var en mycket positiv artikel om vår
Christer Rothman, kassör
verksamhet. I föreningens portalparagraf står det att
Magnus Sjöblom, ledamot
Vällingby
frimärks- och vykortsförening är en ideell
Per-Olof Hall, suppleant
organisation med syfte att främja filatelin och samlandet
Ulf Åhlfeldt, suppleant
Revisorer
Jarl Karlsson
Ulf Nyström, suppleant

av frimärken och vykort. Av det skälet är det viktigt att vi
syns utåt. Frimärkets Dag är det viktigaste arrangemanget
vi har där vi visar upp vår verksamhet och värvar nya
medlemmar.

2

Mötesverksamheten
Våra möten genomförs varannan måndagskväll i
Medborgarhusets Annex och vid det första mötet
varje månad har vi en kvalitetsauktion med utvalda
objekt 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. Under vårterminen genomfördes
10 möten. Vid mötena fortsatte vi att genomföra en
filatelistisk fortsättningskurs enligt följande program:
15 januari: Medlemsmöte med cirkulationshäften
och kvalitetsauktion.
29 januari: Göran Heijtz berättade om svensk vykortshistoria.
12 februari: Åke Nilsson föreläste om Sveriges Skilling Banco-märken.
26 februari: Medlemsmöte med cirkulationshäften
och inlämningsauktion.
12 mars: Leif Ledmyr föreläste om Oscar IImärken.
26 mars: Giselher Naglitsch föreläste om uppländska postvägar.
9 april: Anitha Schäfer berättade om SFF:s kongress.
23 april: Staffan Karlsson föreläste om svenska portosatser.
7 maj: Hembygdsfilateli. Bo Dahlner berättade om
sina hembygder.
21 maj: Årsmöte med inlämningsauktion och våravslutning
Efter föreläsningarna följer alltid medlemsmöte med
cirkulationshäften och kvalitets- eller inlämningsauktion. Kvalitetsauktioner äger rum första måndagen varje månad.

19 november: Peter Lorentzon föreläste om Ringtyp
20 på 30 öre
3 december: Julfest med kvalitetsauktion
Frimärkets Dag och Samlarrunda
Vällingby frimärks- och vykortsförening samt Vällingby frimärksungdom genomförde den 13 oktober
Frimärkets Dag med Samlarrunda i Vällingby Medborgarhus Annex. Som värderingsman ställde vår
medlem Christer Svensson på Philea. Vi fick många
besökare och många som kom med frimärken och
vykort för att få dessa värderade. Det kom även en
del barn. Det var bra att vi fick kontakt med barn och
ungdom på detta sätt. Flera medlemmar sålde frimärken och vykort. Plocklådan blev en guldgruva för
många ungdomar och vuxna.
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.
Julfesten 2018
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.
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!

Under höstterminen genomfördes 8 möten med följande program:
27 augusti: Medlemsmöte med inlämningsauktion
10 september: Bo Dahlner berättade om Schweiz
tidiga frimärken.
24 september: Mikael Magnusson föreläste om Att
samla Island.
8 oktober: Seminarium om montering av samlingar
22 oktober: Reiner Lärka föreläste om Tysklands
stater
5 november: Ulf Åhlfeldt föreläste om Landsstormsfrimärken

Vällingby 25 februari 2019
Bo Dahlner
Reiner Lärka
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Åke Nilsson
Christer Rothman
Magnus Sjöblom

Dit kan vi locka ungdomar med föräldrar och vi kan
få dem intresserade och detsamma med deras föräldrar. Vad som behövs för ett utskick från VFU:s medlemsregister och en annons i lokaltidningarna. Jag
tycker vi kan göra följande på Vällingby Frimärksdagar:

Förslag till avgifter för nästkommande år
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara
oförändrad 100 kr och att arvoden till vissa styrelseledamöter skall vara oförändrade.
Att engagera ungdomar är inte lätt!
Vällingby Frimärksungdom har för närvarande 41
medlemmar. Tyvärr har medlemsantalet minskat och
dessvärre har vi inte lyckats engagera några ungdomar till VFU:s möten. Vi kan inte genomföra VFU:s
möten samtidigt med seniorerna. Ungdomarna behöver en uppmärksamhet och ett program som de uppskattar. Inför varje termin har vi skickat ut ett program med förhoppning om att vi ska få medlemmar
som kommer till våra möten. Jag började som ungdomsledare för frimärksungdom för över 40 år sedan
och då hade vi ca 30 medlemmar som kom till varje
möte. Idag är det svårare att engagera ungdomar. En
del tror att svårigheterna ligger i att ”ungarna roar
sig mer med datorer”, men det tror jag inte är orsaken. Jag tror att problemet ligger i att man idag inte
kommunicerar lika mycket med brev och vykort. Jag
har mött folk i 40-årsåldern som aldrig har skrivit ett
brev! Får man inte brev är även frimärken något
okänt, särskilt för ungdomar. Där har Postmuseum
gjort en insats genom sin utställning ”HEJ!” som
väcker tankar kring människans behov av att kommunicera. Där kan ungdomarna skriva brev, vika
kuvert och göra hemliga chiffer. Där kan de också
träna handstil, skriva på skrivmaskiner och göra egna
vykort. Detta är utmärkt!
Men vem ska ta över våra samlingar i framtiden? Jo,
det är naturligtvis andra filatelister göra och därför är
det viktigt att vi drar vårt strå till stacken och medverkar till att föryngra medlemskåren!
Det räcker inte med att vi skickar brev till medlemmarna i Vällingby Frimärksungdom. Vi måste göra
mer. Vi vet att vi får besök av ungdomar på Frimärkets Dag och jag föreslår därför ett engagemang för
ungdomar under vårterminen, gärna i juni. Vällingby
Frimärksdag, kan vara lösningen!

Styrelsen 2018
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

Vi delar ut frimärken till intresserade och låter dem
montera dem på blad som vi tillhandahåller.
Vi har ett stort plockbord som på Frimärkets Dag
Vi blöter klipp och torkar dem på läskpapper
Vi säljer album och annat tillbehör
Vi lär dem att skriva och skicka brev (VFF har en
brevlåda!)
Vi berättar och visar hur man samlar frimärken och
vykort.
• Motivsamlande. VFU har gott om olika motivfrimärken
• Landsamling. VFU har frimärken från många
länder
• Hembygdssamling
Jag hoppas att några i VFF vill hjälpa oss ledare i
VFU att genomföra detta!
Bosse
Vi gratulerar
Åke Nilsson 90 år

25 juni

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