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Ordförandens spalt…
Här sänder jag alla medlemmar en sommarhälsning av ett slag som jag aldrig tidigare har gjort då Coronapandemin ställt till det för oss alla. Sedan pandemins utbrott har jag noga följt händelserna och härjningarna
av Covid-19. Det var därför ett bra beslut att ställa in föreningens möten under våren. Tyvärr är pandemin
inte över och nu har VFF:s styrelse beslutat att vi även ställer in höstens möten. Det är omöjligt att hålla
den distans i lokalen som krävs! Vi ska också vara rädda om de medlemmar som riskerar obehagliga följder
om Covid-19 skulle slå till hos oss. SFF skulle ha haft sin kongress i våras, men jag skulle inte ha deltagit
på grund av en operation. Nu är den operationen klar och jag mår bra. SFF:s kongress blev inställd på
grund av Corona-pandemin och planeras nu att genomföras i december.
Under våren och sommaren har jag planerat flera föredrag, bland annat En filatelistisk resa i Schweiz och
Litauens historia. Dessutom har jag planerat en föreläsning om Att samla Estland. Om det går att hålla dessa föredrag på distans, så skulle vi kunna genomföra föreläsningarna. Jag har fått ett tips om Zoom.se som
används för att hålla föreläsningar på distans. Därför har jag nu kontaktat SFF med en förfrågan om de kan
skapa ett konto på Zoom.se som SFF:s föreningar kan använda sig av. Jag har noterat att universitet och
högskolor använder sig av den tjänsten och även disputationer kan genomföras där. För att delta i dessa föreläsningar eller seminarier fordras att man har en dator med mikrofon och högtalarfunktion.
Den sociala kontakten är viktig och den kan aldrig ersättas. Det är genom samtalet som vi utvecklar våra
kunskaper. Samtalet kan inte ersättas via en hemsida eller skriftlig information. Mötena är föreningens starka sida. Med detta i vetskap kommer vi att hålla kontakt med våra medlemmar framöver. Även om mötena
är inställda kommer styrelsen att ha kontakt med medlemmarna på olika sätt. Detta har vi beskrivit i Viktigt
meddelande till medlemmarna på nästa sida.
Under sommaren har jag också gjort om min hemsida, www.duv.se ,där det nu endast finns filatelistisk information. Gå in och kolla upp vad som finns där! Hemsidan kommer att vidareutvecklas framöver. Har du
synpunkter så kontakta mig gärna! För närvarande finns endast svensk filateli, men framöver kommer även
andra områden att beskrivas.
Jag önskar alla en fin höst och hoppas att ni alla mår bra!
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
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Viktigt meddelande till medlemmarna
VFF:s styrelse har beslutat att ställa in alla möten i
höst på grund av Corona-pandemin. Vi kommer
dock att ha kontakt med medlemmarna på olika sätt
enligt nedan.
Årsmötet måste genomföras och styrelsen har beslutat att det ska ske på distans på samma sätt som
SFF:s kongress genomfördes i våras. Läs noga det
följebrev som bifogas i det här utskicket. I följebrevet beskrivs hur årsmötet ska genomföras. Varje
medlem får ett enkelt beslutsformulär som ska fyllas
i. Formuläret är upprättat i enlighet med dagordningen för årsmötet som finns beskrivet i stadgarna. När
formuläret är ifyllt ska det undertecknas och skickas
till föreningens revisor, Jarl Karlsson. Bokslut och
budgetförslag samt revisionsberättelsen bifogas.
Frankerat kuvert bifogas! Valberedningen har lämnat ett förslag som redovisas nedan. Det bör noteras
att Åke Nilsson avsagt sig styrelseuppdrag, men styrelsen avser att adjungera honom till styrelsen om
han accepterar detta.
Auktionerna kommer att genomföras och detta
även på distans. Auktionshäftet bifogas med detta
brev. Auktionerna finns bäst beskrivna på vår hemsida http://duv.se/vff/auktioner.html
På hemsidan kan man klicka på varje objekt och se
en förstoring av frimärket.
Bud till auktionerna lämnas via den budblankett som
här skickats ut till alla medlemmar.
Ifylld blankett skickas till Reiner Lärka, Söderberga
Gårdsväg 27, 162 52 Vällingby. Budblanketten kan
också skickas via e-post till Reiner:
reinerl40@gmail.com
Reiner kan även nås via telefon: 0762 36 61 16.
På hemsidan finns även ett formulär för budgivning.
Se mer om detta i slutet av Varianten!
Angivna priser är minimipriser. Objekten säljs till
högstbjudande. Vid anbud till näst högsta bud + en
fast höjning enligt nedan. Finns endast ett bud säljs
objektet till minimipris. Av två olika bud vinner det
med högsta budet. Ett särskilt meddelande skickas
till vinnaren med högsta budet. Där finns även instruktion om betalningen. En resultatlista skickas till
samtliga medlemmar. Betalning ska ske inom 8 dagar. Full returrätt för eventuella dolda fel.

Och de ges då möjlighet att ändra sina bud. Stoppdatum för auktionerna är kl. 19.00 på
nedanstående datum:
Måndag 7 september
Måndag 5 oktober
Måndag 2 november
Måndag 14 december
Styrelsen har tagit ut flera objekt från andra länder,
men dessa lägger vi inte ut nu till auktion.
Varianten skickas normalt ut tre gånger om året.
Styrelsen har beslutat att skicka ut Varianten oftare
och målet är att skicka ut ett nummer varje månad.
Medlemmar med e-postadress får den digitalt. Vill
du medverka med en artikel eller ställa en fråga till
andra medlemmar eller erbjuda något objekt till försäljning kan du skicka meddelandet till Bosse, helst
via e-post: bodahlner@gmail.com
Föreläsningar kan vi förhoppningsvis kunna
genomföra digitalt framöver. Mycket arbete återstår
att göra för att klara av detta.
Styrelsen
Valberedningens arbete
Här kommer valberedningens, Hans Söderbergs och
Anitha Schäfers förslag till ny styrelse fr o m årsmötet 2020.
Bo Dahlner

Ordförande

Till styrelsen ska två ledamöter väljas in. Vi föreslår:
Magnus Sjöblom (omval)
Anders Hagrén (nyval)
Reiner Lärka och Christer Rothman valdes in på två
år 2019.
Till styrelsen föreslås två suppleanter:
Ulf Åhlfeldt (omval)
Christer Wahlbom (nyval)
Som revisor föreslås
Jarl Karlsson (omval)

Not: Åke Nilsson har meddelat att han avgår ur styOm flera bud har lämnats på samma objekt informe- relsen och Per-Olof Hall har meddelat att han avgår
ras dessa medlemmar om situationen
som suppleant.
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VFF måste höja medlemsavgiften
VFF har en mycket låg medlemsavgift, endast 100
kr. Föreningens bokslut och förslag till budget för
2020 bifogas här till årsmöteshandlingarna . Av bokslutet framgår att vi 2019 fick ett resultat på -1270
kr. Resultatet för 2020 kommer att bli ännu sämre
enligt budgetförslaget. Coronapandemin har slagit
hårt mot vår verksamhet. Inkomster från lotteriet
sjunker med över 3000 kr till ca 2500. Bidraget från
Vuxenskolan kommer att sjunka till hälften. Trots att
utgifterna för lokalhyran kommer att minska så blir
resultatet negativt. Föreningsverksamhetens styrka
ligger i att vi har möten. Då träffas vi och har en
trevlig social tillvaro. Det är i mötet med andra medlemmar som vi utvecklar våra kunskaper. Det är vid
mötena vi kan genomföra auktioner, ha lotterier och
på så sätt få in medel till vår verksamhet. Detta har
Coronapandemin slagit sönder! Vi vet inte hur situationen ser ut nästa år. En av styrelsens viktigaste
uppgifter är att motverka en ekonomiskt negativ utveckling i tid för att undvika drastiska åtgärder. Ett
led i detta är att öka medlemsavgiften något.. Medlemsavgiften har inte höjts under de senaste 15 åren,
kanske under längre tid. Styrelsens förslag är att
medlemsavgiften ökas med 50 kr. Vi hopps att medlemmarna tar detta för föreningen nödvändiga beslut..

lig miljö. I övrigt så är jag en stor musikälskare
(lyssna) har en omfattande skivsamling och läser
många böcker främst historia.
Anders Hagrén
Presentation av Christer Wahlbom,
ny suppleant
Jag heter Christer Wahlbom och är född 1944. Uppvuxen på Kungsholmen, numera boende i Stenhamra
på Färingsö. Arbetade på SJ och efter bolagiseringen
av SJ på Green Cargo 1967-2011.
Mitt intresse för frimärken väcktes ungefär 1950 genom paketen med frimärksklipp som fanns på varuhusen. Något år därefter förstärktes det av att jag fick
ett par byxor från Ahremarks i Borås. Med dessa
följde en kupong att man kunde få en gratis frimärkskatalog som skickades in och jag erhöll då ett
ex av Sverigekatalogen 1951 från Ahremarks Hobbyklubb -senare AHK.

På den vägen har det sedan fortsatt. Frimärkena har
alltid funnits där, även om engagemanget tidvis var
ljummet i tonåren. I början samlade jag allt jag fick
tag i, vilket resulterat i att jag fortfarande har ett antal album med diverse länder. Mitt mer allvarliga
samlande koncentrerades på 60-talet till Sverige och
Styrelsen
Island. På 70-talet utvidgat med Danmark och TyskPresentation av Anders Hagrén, ny styrelse- land och en specialisering till svensk förfilateli.
ledamot
SFF kom jag med i cirka 1970, först i riksavdelningJag är 57 år gift samt har en 7-årig Perserkatt.
en och senare i Ekerö FF som ju för några år sedan
gick upp i Vällingbyföreningen.
Börjande mitt samlande när jag i 7-årspresent fick ett
frimärksalbum med lite frimärken, i början samlade Förutom "vanliga" frimärken samlar jag också märjag allt man kom åt dels märken jag fick från släkken inom bältespännarområdet - främst järnvägstingar och även lite inköp från frimärksbutiker. Från fraktmärken, stämpelmärken och lokalpost. jag har
tonåren och 30 år framåt blev det väldigt lite frimär- också, med avbrott några år på 90-talet. varit kassör i
ken, vart lite strököp då och då, det var först 2005
samlarföreningen Bältespännarna sedan 1981.
jag tog tag i samlande igen på ett seriöst sätt och började se vilka länder jag ville satsa lite extra på det
Christer Wahlbom
vart främst Sverige, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien
och Tyskland med områden som vart mitt huvudfo- Skicka bud på auktionerna via hemsidan
kus samlar även klassiskt Schweiz och Österrike
Det är styrelsens för hoppning att auktionerna ska
men inte lika aktivt.
kunna genomföras via post, eller e-post. På hemsiFör två år sen gick jag med i VFF för att främst träf- dan finns en budblankett i Word som kan ladas ned,
fa andra samlare och kunna utbyta kunskap i en trev- fyllas i och skickas till Reiner. Auktionssidan har
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adressen: http://duv.se/vff/auktioner.html

Berätta om ditt samlande!

I de kommande numren av Varianten hoppas redaktionskommittén på medlemmarna bidrag att berätta om sitt
Notera att vi har fasta höjningar på 5 kr på objekt
samlande. Sådana berättelser kan medföra att andra medmed utropspriset 20-100 kr. Vid utropspriser över
100 kr är höjningarna 10 kr. Låt säga att du vill lägga lemmar får idéer om sitt samlande eller också uppstår
nya kontakter mellan medlemmarna. Skriv och berätta!

ett bud på objekt 17 på septemberauktionen. Utropspriset är 70 kr, vilket är lågt för en sådan vacker
stämpel. Du lägger ett bud på 100 kr, men eftersom
jag samlar på bandfrimärken läggar jag ett bud på
120 kr. Då får jag vinner jag objektet. Men om du
hade lagt till ett meddelande ”Höj 100%” vid behov.
Då förlorar jag objektet eftersom det sker en höjning
på 10 kr på det högre budet. Du vinner objektet för
130 kr.

Redaktionskommittén.

Vi gratulerar

I höst har vi en jubilar att fira!
Sven-Åke Nilsson, 80 år, 5 oktober

För att göra det enkelt för alla som vill delta på auk- Ett stort GRATTIS dig!!
tionerna har jag utarbetat ett budformulär i html. Det
är ett enkelt interaktivt formulär. Så här använder du
det:
Öppna länken och fyll i ditt namn, din e-postadress
och auktionsdatum.
Därefter fyller beloppet på det objekt du vill lägga
ett bud på.
Vill du dessutom skriva ett meddelande, t ex ”Höj
50% vid behov”, eller något annat så gör det. Slutligen skickas meddelandet när du trycker på knappen
”Skicka meddelande”.
Programmet kommer då att fråga efter det mailprogram som du ska skicka det från. Jag förutsätter att
alla vet vilket program man har. Formuläret kommer
att ge dig alternativ på program. Ange det program
du ska skicka det från och tryck på sänd eller skicka
när programmet visas. Det mailet skickas till Reiner
och till mig.
Har du problem med tekniken så kan du kontakta
mig: 073 905 78 01.
Bosse

Styrelsen 2019
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
Anders Hagrén, adjungerad 070-566 81 53

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
hagren62@gmail.com
4

