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Nr 2 april 2020 
 
(178) Årgång 48 

Ordförandens spalt… 
 

Coronaviruset har ställt till det rejält för oss. Vi fick ställa in VFF:s möten den 23 mars och 6 april för att minska 
oron för viruset. Jag hoppas vi ska kunna genomföra vårens sista möten den 20 april och årsmötet den 4 maj. Även 
SFF:s kongress var vi tvungna att ställa in. Den kommer att genomföras efter halvårsskiftet. Jag har meddelat SFF:s 
valberedning att jag nu avgår som ordförande. Det gör jag efter 10 års arbete för förbundet.  
 
Jag började arbeta för SFF 2010 som ordförande i Stiftelsen Stockholmia 55. Förbundet hade en skuld på 1,5 miljo-
ner kr till Stiftelsen för ett lån till det hus man köpte i Boden där kansliet sedan låg flera år. Stiftelsen, som hade till 
uppgift att främja filatelin, styrdes av SFF. Vi lyckades lägga ner stiftelsen och därmed försvann skulden till denna. 
2012 valdes jag in i SFF:s styrelse och 2014 valdes jag till dess ordförande. Jag såg många problem inom förbundet 
och det mest påtagliga problemet var dess ekonomi. Med bra styrelser och målmedvetna beslut lyckades vi ordning 
på finanserna. Idag har SFF ett eget kapital på 655 000 kr. Jag skulle tro att det var många år sedan vi kunde uppvisa 
ett sådant resultat! 
 
Jag planerade att inte delta på SFF:s kongress på grund av en operation i mars. Nu hoppas jag att jag är återställd så 
jag kan delta på kongressen. Det kändes lite snopet att avluta 10 års arbete för SFF och inte delta på kongressen!  
 
Nu hoppas jag att jag kan delta på VFF:s årsmöte den 4 maj! I det här numret av Varianten kallas alla medlemmar till 
mötet. Verksamhetsberättelse och styrelseförslag redovisas även i detta nummer av Varianten. Den ekonomiska be-
rättelsen och budgetförslag delas ut vid årsmötet. 
  
Under sommaren kommer styrelsen att arbeta med att fastställa höstens program. Styrelsen har också ett viktigt jobb i 
att göra i ordning alla auktionsobjekt. De ska alla synas noga och klassificeras och beskrivas innan vi kan lägga ut 
dem i Auktionshäftet. Vi kommer att planera för vårt 60-årsfirande. En festkommitté har tillsatts och i början av höst-
terminen får vi veta mer om firandet. Vi planerar också att genomföra en resa till Nordia 2020 i Malmö. Var och en 
bekostar sin egen resa, men det kan bli billigare och givetvis trevligare att göra en gemensam resa till utställningen. 
Lördagen den 14 november genomförs Frimärkets Dag. Har du förslag på föreläsningar så kan du höra av dig till sty-
relsen. Vi är tacksamma för alla förslag!  
 
Jag önskar alla en fin sommar! 
 
Bosse 
 

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening. 

Möteslokal: Vällingby Folkets Hus, Annexet, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 100 kr.  Plusgiro: 60 74  35-5  Hemsida: http://www.duv.se/vff    
Facebook-sida: http://www.facebook.com/vallingbyFF 

Ordförande: Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20,  163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01 

E-post: bodahlner@gmail.com 

Kallelse till årsmöte 
 
Vid vårens sista möte måndagen den 4 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.  
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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 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 
31 december 2019 
 

Årsmöte med en våravslutningsfest genomfördes den 20 
maj. Under året har vi haft tillgång till cirkulationshäften. 
Reiner Lärka och Åke Nilsson tog hand om denna syssla 
för att vi skulle kunna vara delaktiga i denna så uppskat-
tade föreningsaktivitet! 
 
Styrelsen 
Bo Dahlner       ordförande 
Åke Nilsson  vice ordförande   
Reiner Lärka  sekreterare  
Christer Rothman kassör   
Magnus Sjöblom ledamot 
Per-Olof Hall suppleant 
Ulf Åhlfeldt  suppleant 
Anders Hagrén adjungerad 
 

Revisorer 
Jarl Karlsson 
Ulf Nyström, suppleant  
 

Valberedning 
Hans Söderberg, sammankallande 
Tomas Olsson 
Anitha Schäfer, suppleant 

 

Styrelsemöten 
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 9 proto-
kollförda möten. 
 
Medlemstalet 
Föreningen hade 63 medlemmar varav 38 betalade med-
lemsavgiften genom SFF. Antalet medlemmar som deltar 
på mötena har under året ökat och i genomsnitt deltog 23 
medlemmar vid varje mötestillfälle.  
 
Varianten 
Vår medlemstidskrift Varianten utkom med tre nummer 
under 2019. För tidskriften finns en redaktionskommitté 
bestående av Anitha Schäfer, Magnus Sjöblom och Bo 
Dahlner. 
 

Marknadsföring 

Föreningen är medlem i Vällingby Kultur och Medbor-
garhusförening som sköter Vällingby Medborgarhus. Vi 
har fått vårt program upptryckta med proffsiga affischer 
genom Medborgarhuset. Affischerna har sedan satts upp 
på anslagstavlor i Västerort. Hemsidan är viktig i mark-
nadsföringen. Där finns information om vårt program och 
auktionsobjekt med mer. På hemsidan finns även vår 
medlemstidskrift Varianten inlagd och som kan laddas 
ned av intresserade läsare. Reklam för verksamheten gör 
vi även på vår Facebook-sida, Frimärken och vykort i 
Västerort med adressen 
 http://www.facebook.com/vallingbyFF 
Facebook-sidan är viktig i marknadsföringen av före-
ningen och den sköts av Bo Dahlner och Anitha Schäfer. 
I föreningens portalparagraf står det att Vällingby fri-
märks- och vykortsförening är en ideell organisation med 
syfte att främja filatelin och samlandet av frimärken och 
vykort. Av det skälet är det viktigt att vi syns utåt. Fri-
märkets Dag är det viktigaste arrangemanget vi har där vi 
visar upp vår verksamhet och värvar nya medlemmar. 
 
Mötesverksamheten 

Våra möten genomförs varannan måndagskväll i Med-
borgarhusets Annex och vid det första mötet varje månad 
har vi en kvalitetsauktion med utvalda objekt från de 
samlingar som köpts in. Auktionerna ger föreningsmed-
lemmarna en möjlighet att ropa in fina objekt till bra ut-
ropspriser. Vid övriga mötesdagar genomför vi en inläm-
ningsauktion och vid varje möte har medlemmarna möj-
lighet att köpa frimärken, brev och vykort från den cirku-
lationsverksamhet som vi deltar i. Under vårterminen 
genomfördes 9 möten. Vid mötena fortsatte vi att genom-
föra en filatelistisk fortsättningskurs enligt följande pro-
gram: 
Måndag 14 januari. Thorbjörn Persson föreläste om att 
samla vykort. 
Måndag 28 januari. Föredragshållaren var sjuk och 
mötets genomfördes med cirkulationshäften och inläm-
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ningsauktion.   
Måndag 11 februari. Ulf Åhlfeldt föreläste om förfalsk-
ningar.  
Måndag 25 februari. Mats Renhuldt föreläste om första-
dagsbrev. 
Måndag 11 mars. Bo Dahlner föreläser om bandfrimärke-
nas papperssorter 1920-1936 Måndag 25 mars. Reiner 
Lärka föreläser om att samla DDR  
Måndag 8 april. Claes Fellström, Rolf Korling föreläste 
om Czeslaw Slania. 
Måndag 6 maj. Christer Wahlbom föreläser om förfilateli. 
Måndag 20 maj. Årsmöte och inlämningsauktion 
Efter föreläsningarna följer alltid medlemsmöte med cir-
kulationshäften och kvalitets- eller inlämningsauktion. 
Kvalitetsauktioner äger rum första måndagen varje må-
nad. 
 
Under höstterminen genomfördes 9 möten med följande 
program: 
Måndag 26 augusti. Medlemsmöte med uppstart av hös-
tens program.  
Måndag 9 september. Mitt samlande: Anitha Schäfer be-
rättade om sitt samlande. 
Måndag 23 september. Thorbjörn Persson berättade om 
vykortets historia (del 2). 
Måndag 7 oktober. Staffan Lagergren höll ett föredrag 
om Broar i Krig och fred.  
Måndag 21 oktober. Sten-Anders Smeds föreläste om 
Topelius och Finlands flaggor och färger.  
Måndag 4 november. Bert Myde föreläste om att samla 
häften. 
Måndag 18 november. Giselher Naglitsch föreläser om 
Lokal posthistoria utan tidsbegränsning. 
Måndag 2 december. Föredragshållaren hade fått förhin-
der och mötets genomfördes med cirkulationshäften och 
med kvalitetsauktion 
Måndag 16 december. Julfest med inlämningsauktion 

 
Frimärkets Dag 
Vällingby frimärks- och vykortsförening samt Vällingby 
frimärksungdom genomförde den 9 november Frimärkets 
Dag i Vällingby Medborgarhus Annex. 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 2019 
Som vanligt, blev julfesten en mycket trevlig tillställning. 
Reiner Lärka hade ordnat landgångar och senare på kväl-
len intogs kaffe med bullar och kakor under glatt sam-
språk. Under kvällen genomfördes lotteri med frimärks-

vinster 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 före-
ningsmöten trivsamma och givande! 
 
Vällingby 3 februari 2020 
 
Bo Dahlner   Åke Nilsson  Christer Rothman        
Reiner Lärka  Magnus Sjöblom  
  
 
Förslag till avgifter för nästkommande år 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara oföränd-
rad 100 kr och att arvoden till vissa styrelseledamöter 
skall vara oförändrade.   
 
 
Hur får vi fler frimärkssamlare? 

 
Frimärksföreningarna vill ha fler medlemmar och det 
är bra, men hur får vi fler frimärkssamlare? Får vi 
inte nya frimärkssamlare riskerar vår hobby att dö. 
Vad kan de lokala frimärksföreningarna göra och 
vad kan Sveriges Filatelist-Förbund göra? Idag mö-
ter vi två problem, nämligen att kunskapen om vad 
ett frimärke är har minskat och att man idag inte är 
lika intresserad som förr att organisera sig i förening-
ar. För 60 år sedan visste alla vad ett frimärke var 
och många barn började samla frimärken. Nu är situ-
ationen en annan. Många vet idag inte ens hur det 
går till att skicka brev och vet heller inget om frimär-
ken.  
 
Problemet med att organisera medlemmar i förening-
ar är ett generellt problem. Det gäller all förenings-
verksamhet. Stora medlemsorganisationer såsom fri-
kyrkor, politiska partier och fackföreningar förlorar 
medlemmar. Samlare kanske nöjer sig med att sitta 
vid datorn och köpa frimärken. Men vad lär de sig då 
om sin hobby? Ingenting vill jag påstå! Det betyder 
att vi måste ha något som lockar frimärkssamlare – 
och särskilt blivande frimärkssamlare – att organise-
ra sig. Vi måste visa att vi har trevliga möten, att vi 
förmedlar kunskap och att vi ger möjlighet för sam-
laren att utöka sina samlingar med bra objekt. Fri-
märksföreningarna måste synas utåt. De som inte 
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syns utåt finns inte. VFF syns utåt genom att vi med-
verkar i Frimärkets Dag, har en hemsida och en Fa-
cebooksida. Vi kan också medverka i andra före-
ningars verksamhet.  
 
Frimärksklubbar måste rikta in sig på barn och ung-
domar. Sveriges Frimärksungdom stöder den verk-
samheten. Vällingby Frimärksungdom har många 
medlemmar, men vi har svårt att få dem komma till 
våra möten. Vi måste tänka om och organisera verk-
samheten så att de kommer till de möten vi anordnar. 
Kan vi få igång en annorlunda verksamhet så kan vi 
kanske lyckas med att få fler nya frimärkssamlare. I 
VFU är flera av VFF:s medlemmar aktiva för att 
verksamheten ska fungera. Men kan ungdomarna 
samla på frimärken med permanent klister? Ja, det 
kan de. Samlandet ser dock inte ut som förr. Fri-
märksföreningar som inte har frimärksklubbar för 
ungdomar borde tänka om och starta en sådan verk-
samhet. Det är faktiskt roligt att jobba med ungdo-
mar!  
 
När ungdomarna växer upp och med tiden skaffar 
familj är det många som slutar samla frimärken. Här 
har frimärksföreningarna möjlighet att till exempel 
genom Frimärkets Dag återuppväcka intresset för 
frimärkena. Varje frimärksförening borde därför fun-
dera på hur de aktivt kan närma sig den gruppen av 
före detta frimärkssamlare.  
 
Kan man få en vuxen person som aldrig samlar fri-
märken få ett intresse för filatelin? Jag menar att det 
kan fungera, men man måste genomföra något som 
väcker deras intresse. Man visa upp en samling med 
motivfilateli. Beroende på motivet så kan man abso-
lut vecka intresse för vår hobby. Jag kan också tänka 
mig att hålla ett föredrag om bygdens posthistoria. 
Jag har under flera år hållit föredrag om Sollentunas 
posthistoria i Sollentuna hembygdsförening vilket 
har bidragit till nya medlemmar och nya frimärks-
samlare i Sollentunaklubben. Jag har haft föreläs-
ningar om Spångas posthistoria i Spånga hembygds-

gille, men tyvärr utan framgång. Samma sak med 
Hässelby hembygdsförening. Någon i VFF borde 
årligen se till att hålla sådana föreläsningar. Då kan 
det ge effekt!  
 
Under Frimärkets Dag möter man människor som 
har ärvt en frimärkssamling. Jag ser dem som poten-
tiella frimärkssamlare. Varför inte fortsätta att vida-
reutveckla den samling de ärvt? Jag har mött flera 
sådana samlare och det är ett gott tecken. 
 
Vi måste också fundera på hur vi genomför våra mö-
ten. Nya medlemmar kanske inte alltid har samma 
filatelistiska kunskaper som våra äldre medlemmar 
har. Vi får därför tänka på vilka ord vi använder oss 
av. Vällingby Frimärks- och Vykortsförening ska 
inte vara en förening för enbart specialister!  
 
SFF har en Filatelistisk grundkurs och den har vi ge-
nomfört i Vällingby, men vi behöver något mer. Jag 
föreslår vi tar upp detta ämne till diskussion vid vårt 
första möte i höst! Jag ber alla medlemmar att funde-
ra på detta hur vi ska få nya frimärkssamlare!  
 
 
 
Vi gratulerar  
I vår har vi fyra jubilarer att fira! 
 
Anitha Schäfer 80 år  1 augusti 
Johan Claeson 75 år 3 juni 
Erik Öman  75 år 31 juli 
 
 
Ett stort GRATTIS till er! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 2019 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com  
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622 akenilssonfastighet@telia.com 
Reiner Lärka, sekreterare   0762 36 61 16 reinerl40@gmail.com 
Christer Rothman, kassör    070-677 9526 christer.rothman@bredband.net 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Per-Olof Hall, suppleant 070-227 99 05  per-olof.hall@telia.com 
Ulf Åhlfeldt, suppleant 070-560 32 56 ulf.ahlfeldt@telia.com 
Anders Hagrén, adjungerad 070-566 81 53 hagren62@gmail.com  


