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Nr 2 mars 2021 
(182) Årgång 49 

 
Kallelse till årsmöte  
På grund av den pågående pandemin och de rekommendationer som myndigheter givit går det inte att 
genomföra årsmötet som planerat. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet ska genomföras per post som 
förra året. I det här numret av Varianten finns dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
2021. 
 
Upplägg av årsmöte per post 
För årsmötets genomförande bifogas här ett beslutsformulär. Samtliga medlemmar ombeds besvara detta 
beslutsformulär som bygger på föreningens stadgeenliga dagordning. Till beslutsformuläret bifogas 
kassörens ekonomiska rapport och revisionsberättelsen. 
Ifyllt beslutsformulär skall skickas in senast 26 april till Jarl Karlsson, Bontestavägen 11, 163 45 
Spånga eller via e-post till Reiner Lärka reinerl40@gmail.com. 

Motioner, frågor eller invändningar på resultat- och balansräkningar, förslag till budget samt 
förslag på ordförande, styrelseledamöter och revisorer utöver angivna förslag skickas till Jarl 
Karlsson eller via e-post till Reiner Lärka reinerl40@gmail.comsenast 6 april. 

Styrelsen sammanfattar uppkomna frågor, invändningar och andra förslag till personvalen och skickar 
dessa till samtliga medlemmar. Personer som nominerats till styrelsen skall vara tillfrågade och accepterat 
förslaget. Detta utskick med sammanställning av frågor och svar samt eventuella nya kandidaturer kan då 
ske med ett e-postutskick 20 april. Då röstningen sker öppet bedöms detta vara likvärdigt med röstning 
via post eller e-post, dock måste i anmälan angiven e-postadress användas för att kunna stämma av mot 
röstlängden. Om det finns förslag till ordförande / styrelseledamöter utöver de angivna förslagen kommer 
ett slutet val att ske. Detta sker genom att en valsedel skickas ut i Word-form via post eller e-post 
tillsammans med övriga frågor/svar. Valsedel läggs i utskickat kuvert och skickas till Jarl Karlsson. Svaren 
kontrolleras mot röstlängd.  

Detta nummer av Varianten innehåller kallelse till årsmötet, dagordning, verksamhetsberättelse, 
valberedningens förslag och revisionsberättelse. Separat utskickas bokslut, budgetförslag och 
beslutsformulär. 

Styrelsen 

 

 

     

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening. 
Möteslokal: Vällingby Folkets Hus, Annexet, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 150 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 
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Dagordning för årsmötet 2021 
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 

Beslutsformuläret följer denna dagordning. 

 
 
Verksamhetsberättelse för tiden  
1 januari – 31 december 2020 
 
Årsmöte och en våravslutningsfest skulle ha 
genomförts den 4 maj, men fick ställas in på grund 
av Corona-pandemin. Årsmötet genomfördes på 
distans den 25 september. Fem medlemsmöten 
genomfördes mellan 13 januari – 9 mars. Därefter 
kunde inga möten genomföras. Vid mötena 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 
uppskattade föreningsaktivitet! 
 
Styrelsen 
Bo Dahlner       ordförande 
Reiner Lärka  vice ordförande  
Anders Hagrén sekreterare 
Christer Rothman kassör   
Magnus Sjöblom ledamot 
Christer Wahlbom suppleant 

Ulf Åhlfeldt suppleant  
Åke Nilsson adjungerad   

 
Revisorer 
Jarl Karlsson 
Ulf Nyström, suppleant  
 
Valberedning 
Anitha Schäfer, sammankallande 
Hans Söderberg, ledamot 
Lena Renström, suppleant 

Styrelsemöten 
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 9 
protokollförda möten via telefon 
 

Medlemsantalet 
Föreningen hade 65 medlemmar varav 38 betalade 
medlemsavgiften genom SFF. Antalet medlemmar 
som deltog på fem mötena var i genomsnitt  25 
medlemmar vid varje mötestillfälle.  
 
Varianten 
Vår medlemstidskrift Varianten utkom med fyra 
nummer under 2020. 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 proffsiga affischer genom Medborgarhuset. 
Hemsidan är viktig i marknadsföringen. 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 
föreningen och den sköts av Bo Dahlner och 
Anitha Schäfer. I föreningens portalparagraf står 
det att Vällingby frimärks- 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. Frimärkets Dag 
är det viktigaste arrangemanget, men ställdes in på 
grund av Corona-pandemin. 
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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 utropspriser. 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 5 möten. Vid mötena 
fortsatte vi att genomföra en filatelistisk 
fortsättningskurs enligt följande program: 
 
Måndag 13 januari. Ingen föreläsning, men en 
kvalitetsauktion genomfördes. 

Måndag 27 januari. Thorbjörn Persson föreläste 
om vykortshistoria (del 3). Anitha Schäfer utsågs 
till föreningens representant vid SFF:s kongress. 

Måndag 10 februari. Lars Liwendahl inledde att  
prata om Lundy – ett okänt kungarike med idag 
världens äldsta lokalpost. Vi hade sedan en 
kvalitetsauktion. 
Måndag 24 februari. Peter Lorentzon föreläste om 
Förfalskningar och manipulationer, därefter 
genomfördes en inlämningsauktion.  
Måndag 9 mars. Bengt-Göran Österdahl föreläste 
om kemiens historia, därefter genomfördes en 
kvalitetsauktion.  

Efter föreläsningarna följer alltid medlemsmöte 
med cirkulationshäften och kvalitets- eller 
inlämningsauktion. Kvalitetsauktioner äger rum 
första måndagen varje månad. Under höstterminen 
kunde inga medlemsmöten genomföras på grund 
av Corona-pandemin, men fyra kvalitetsauktioner 
på distans genomfördes med gott resultat. 

Frimärkets Dag 
SFF och Postnord ställde in Frimärkets Dag på 
grund av Corona-pandemin.  

Julfesten 2020.  
Någon julfest kunde vi inte genomföra, men 
styrelsen hade beslutat att samtliga medlemmar 
skulle få ett exemplar av Bo Dahlners skrift 
”Introduktion till frimärkssamlande” som 
ersättning för utebliven julfest. 

Ungdomsverksamhet 
Planerade aktiviteter fick ställas in på grund av 
Corona-pandemin. 
 
SFF:s kongress 
SFF skulle ha genomfört sin kongress 17 – 19 april 
i Värnamo, men den blev inställd på grund av 
Corona-pandemin. Kongressen genomfördes på 
distans med beslutsformulär. 
 
Styrelsen är mycket väl medveten om problemet 
med corona-pandemin som medfört att vi inte kan 
träffas som tidigare. Vi planerar att vi framöver 
åter ska kunna verka som tidigare. 
 
Vällingby 18 februari 2021 
  
Bo Dahlner, Reiner Lärka, Christer Rothman        
Anders Hagrén, Magnus Sjöblom 

 

Förslag till verksamhetsplan 2021 
1.  Öka medlemsantalet. 
2.  Införa information i lokalpressen inför varje  
    möte. 
3. Genomförande av Frimärkets Dag 2021. 
4. Verka för att höja våra kunskaper i filateli 
5. Affisch tas fram om vårt program för vår-  
     och höstterminer 

Valberedningens förslag till 
förtroendevalda 2021 
 
Bo Dahlner ordförande 
Reiner Lärka omval för två år 
Anders Hagrén vald för två år 2020 
Magnus Sjöblom  vald för två år 2020 
Hans Borg nyval för två år 
 
Supplanter 
Ulf Åhlfeldt   
Christer Wahlbom    
 
Adjungerad 
Åke Nilsson som expertis 
 
Revisor 
Jarl Karlsson vald för ett år 2020 
 
Med vänliga hälsningar Anitha Schäfer – Hans 
Söderberg – Lena Renström 
 
Bromma den 22 februari 2021 
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Revisionsberättelse för Vällingby 
frimärks- och vykortsförening 

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna 
samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 1.1 
– 31.12 2020. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
Jag tillstyrker, 
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 
att resultatet balanseras i ny räkning samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret.  

Vällingby 2021-03-02 
Jarl Karlsson 

 
Vår verksamhet under pandemin 

Vi har jobbat vidare med att ha kontakt med våra 
medlemmar på olika sätt när vi nu inte får 
genomföra några fysiska möten 

. Nu genomför vi auktioner varannan vecka, 
omväxlande med svenska och utländska objekt. 
För att göra det enkelt för alla att ge bud har vi 
utvecklat ett formulär med html-teknik som gör det 
enkelt att lämna sina bud. Reiner lärka är 
mottagare och han får även bud via mail och 
telefon. Vi har haft många fina objekt och det har 
därför varit hård strid om dessa.  

VFF har också köpt ett program, Zoom, som gör 
det möjligt att genomföra föredrag på distans. I 
skrivande stund har vi genomfört två föreläsningar, 
ett om schweizisk filateli och ett om vykort där 
Thorbjörn Persson höll ett föredrag med rubriken 
”Hötorgscity, Stockholm - en arkitektonisk pärla.” 
Styrelsen hoppas att vi kan genomföra fler 
föredrag genom Zoom framöver.  

Vi har också under den här tiden bildat en grupp 
inom VFF och Sollentuna Filatelistklubb med 
samlare av schweiziska frimärken. Schweiz är ett 
mycket trevligt samlingsområde och vid vårt 
Zoom-möte deltog även en schweizisk filatelist 
som även pratar och skriver på svenska. Det var 
mycket lyckat. Sedan gruppen startade i höstas så 
har fem nyhetsbrev om klassificering utarbetats. 
Om du vill delta i den gruppen så kan du kontakta 
vår ordförande.  

Vi har också försökt skapa en grupp med 
Norgesamlare, men det har ännu inte lyckats så 
bra. Om du vill delta i den gruppen kan du höra av 
dig till Bosse. 
 

Påminnelse 
För er som inte betalar in medlemsavgiften via SFF 
vill vi påminna om att betala in medlemsavgiften 
om 150 kr till vårt plusgirokonto 60 74 35-5 

Tack till Christer Rothman 
Christer Rothman har varit VFF:s kassör sedan 
2009 och har nu avsagt sig uppdraget. Styrelsn 
riktar här ett stort varmt tack till Christer för hans 
insatser för föreningens bästa. Nu kommer han 
äntligen att få tid till att utveckla sin 
Australiensamling!  

Tack Christer! 
Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2020 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com 
Reiner Lärka, vice ordförande  0762 36 61 16  reinerl40@gmail.com 
Christer Rothman, kassör 070-677 9526 christer.rothman@bredband.net 
Anders Hagrén, sekreterare 070-566 81 53 hagren62@gmail.com 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Christer Wahlbom, suppleant  073-224 0631 christerwahlbom@hotmail.com 
Ulf Åhlfeldt, suppleant 070-560 32 56 ulf.ahlfeldt@telia.com 
Åke Nilsson, adjungerad 070-246 76 22  akenilssonfastighet@telia.com 

 


