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Ungdomsmöten

Föreningens ungdomar träffas normalt varannan tisdag under perioden januari -
maj samt perioden augusti - december.
Mötena börjar klockan 18.00 och pågår ca 1 timma, avslutas med fika.

Då vi blandar nybörjare och mer avancerade i samma grupp blir mötena mycket
individuellt anpassade.

Nybörjarna ägnar sig åt attLära sig blöta av märken, se skillnad på vad som är
helt eller trasigt rnärke, med mera, med mera.
Så småningom iir det dags att fundera på vilken typ av miirken man vill samla
på. Om det skall varaettmotiv, e,ttland eller samla på något awtat såitt. Säffen är
många, lika många som antalet samlare.
De mer avancera$e deltagarna ägnar mest tid åt sina utställningssamlingar.
Då och då blir det en liten tävling och givetvis ffir deltagarna möjlighet att
plocka till sig några tr6vliga måirken ur ftireningens fiirråd.

Mötesdagar under 2017;
Tisdagen l0januari
Tisdagen 24 jantWi
Tisdagen 7 februari
Tisdagen 21 februari
Tisdagen 7 mars
Tisdagen 21 mars
Tisdagen 4 apnl
Tisdagen 18 april
Tisdagen 2 maj
Tisdagen 23 maj
Tisdagen 22 atgusti
Tisdagen 5 september
Tisdagen 19 september
Tisdagen 3 oktober
Tisdagen 17 oktober
Tisdagen 31 oktober
Tisdagen 24 november
Tisdagen 28 novernber
Tisdagen 12 december

Efter ungdomsmötet är det äVen årsmöte.

Terminsavslutning till sammans med vuxenavdelningen



Efterlysning

Den senaste tiden har Britt-Marie och Stig Bäckstrand svarat ftir kaffe-
serveringen i samband med våra olika möten.
Nu önskar de bli avlösta av några andra personer.

Det vi talar om åir ett eller flera av tre olika möten:
- månadsmötet
- byteskväLlama
- arbetsmöten
Även ungdomarna skall ha fika, men deras möten samrnanfaller alltid i tid med
ett vuxenmöte.

Torgny Hedin har lovat attl4älpatill med serveringen.
Men han kan inti och skall inte, vara ensam.
Det bästa är om en grupp pä2-4 personer ansvarar for detta viktiga uppdrag.

Är du intresserad, slå en signal till Hans-Uno Hansson, tel 0761-075107, och
pratamed honom. Ju forr desto biiffre.

1§ytt år - Ny medlemsavgift

Så har vi kommit fram till den nya
årsavgiften.
Alla vuxna medlemmar ombedes atl
under januari rnånad betala in
medlemsavgiften på kr 100:- till
ftireningens bankgirokonto 51 63-
3428.
OBS! Har du sparat Plusgiro-
uppgifter från forra året så släng dem.
Vi har inte Plusgirot kvar.
Ungdomsmedlemmar behöver inte
göra något nu. Ni får så småningom
ett inbetalningskort &an SFU
(Sveriges Frimärksungdorn) cch
betalar till dem.



Månadsmöten

Yåtra månadsmöten hålls normalt fiärde tisdagen i månaden under perioderna
januari - maj samt augusti - december. Awikelser kan forekofllma.

Programpunkterna på mötena håller en viss kontinuitet
Vi samlas från 18.00 och har då tid att mingla med varandra, lösa Börjes
tipstävling, köpa lotter, fika, kanske bya något frimärke eller rykort.
Till klockan 19.00 skall deffa vara klart.
Då ffir vi lite information om vad som händer i foreningen och därefter är det ett
foredrag på något fllatelistiskt ämna. Under åLr }Arc var det en bra spridning på
ämnen och foredragshållare och målsättningen är något liknande under det
kommande året.
Efter foredraget 4vslutar vi kvällen med en miniauktion på av medlemmarna
inlämnat materiäl. 

.

Mötesdagar under 2Al7z
Tisdagen 24lL

Tisdagen 2112

Tisdagen 2813

Tisdagen 2514

Tisdagen 2315

Tisdagen 2218

Tisdagen 2619

Tisdagen 24110
Tisdagen 28111

Tisdagen t2ll2

Bengt Herrman Mitt Italien - en resa genom
Italien med vykort och brev".
Årsmöte
Einar Nagel
Christer Brunstrom
Claes Hederstierna

Passagerarfl ygets hi storia
Tryckta men inte utgivna
Thule 1935-37



Förenings samtliga
ABF-huset
Verkstadsgatar 14

Kungsbacka
om inget annat meddelas.

Föreningens
Ordförande
Vice ordforande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

möten hålls i:

styrelse
Hans-Uno Hansson
Larry Flodin
Anna-Stina Nordkvist
Kent Jiresjö
Stig Bäckstrand
Jens Jensen

^. Ann-Marie Ivarsson

i

I

Ovriga funktion ärer rl«ommit t6er, m. m.
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning

Ungdomsledare

Bibliotekarie

Klubbmästare
Servering
Programansvarig
Klubbauktioner

Auktionskommittdn

Per-Olof Jacobsson
Jan Jörgensen
Kenth Berglin
Börje Nilsson

'Einar Nagel
Jonas Gyrön
Börje Nilsson
Jörgen Knudtzon
Börje Nilsson
Britt-Marie Bäckstrand
Lany Flodin
Jan Wenander
Erik Johansson
Stig Bäckstrand
Hans-Uno Hansson
Kent Jiresjö
Jan Jörgensen
Larry Flodin

0300-63 1 71

0706-255680
010-5241152
0101-750825
0706-24493t
070s-336469
0300-541 16

076r-075107

070-2t295t4

0761-075t07

0300-64840
0300-62179
0300- 1 5640
0300-1 65 1 8

0302-1 s358
0300-72033
0300-1 65 1 8'
03r-9t0977
0300-1 65 1 8

0706-25s680
0300-1 3326
0300-t7t02
0706-244931
0300-63 1 71

0707-75082s
0300-62179
0706-2ss680

Årsavgift seniorer
Årsavgift ungdom

Bankgirokonto
Paypal-konto

Hemsida:
Facebook-sida:

* medlemskap i SFU
100:
10:-

5163-3428
pa,vpal@nh .se

rvw'rv.nhff.se
https :/iwww. facebook. cornlnhftkba

Samtliga uppgifter gäller per den 3lll2 2016.



l{ordhallands Filatelistfiirening 2016-12-16

Medlemmarnas samlin gsområden

Namn Telefon Frimärken Vvkort'
Andersson Lars 0300-1282s Sverige stpl och ostpl, FDC, gamla brev Julkort med Hjiirt- och lungfondens

miirke
Andersson Stig 03 I -884803 Härryda kommun, Mölnlycke, Landvetter,

Pixbo
Antonsson Bo 0300-7308r Sverige st. t.o.m 1960, Stämplar Kba

kommun söder om Kba
Kungsbacka kommun söder om Kba
samt Helsiön och Träslövsläse

Aonelt Niels 031-t67tss Danmark fore 1945. Tyskland ftire 1948.
Aronsson Jan 0300-540919
Bengtson Lars-Göran 0705-4850s5 Sverige >1960 med tydliga avstämplings-

orter. Oskar P län samt Norra Halland.
Helsjön- Horred, Warberg samt
Warbers-Borås-Herrliunsa i ärnväe

Berglin Kenth 0300-l 5460 Sverige, Arktis (frimiirken o helsaker),
stämplar norra Jämtland

Indalsälven + Norra Jämtland. Sign
Bror-Erik Skogsberg, Bertil A, Jac
Edoren

Bexelius Göran 0340-650133 Sverise stämolat klassiskt
Briclcnann Kay Ost o Stpl Tyskland med tonvikt på Bund,

Berlin. DDR. Sveriee
Bäckstrand Stis 0706-244931 Sverise Halland
Charpentier Ake 0300-63328 Sverige stämplat och FDC t o m 1994,

Sverige samlarblad fr o m 1995
ElmlundKiell 0300-60954 Sverige stämplat t o m 2000. Danmark

stämplat
Exner Jan 031-936312 Sverige stämplat 197 4-1984
Falke Göran 0705-83 1 073 Sverige, Finland, Äland: Siöfart postfriska
Flodin Larry 0706-255680

! --: ,

Sverige och Island stämplat o ostämplat t
o m 2000, USA stämplat 1900-1976,
Schweiz stämplat Pro Juventute + Pro
Patria

Forsgren Stefan 0300-29646
q*!

Fredriksson Mats 03A0-21454
Gassilewski Rolf 0300-14981 FDC Sverige, Tyskland 1ösa, Äland,

Färöarna
Gräberg Hans 0707 -653604 Sverise
Gwön Jonas 0300-72033
Hasbers Biörn 03 l-930060 Island, S1äps socken, Cinderella Släos socken
Halldin Hans
Hansson Hans-Uno 0300-63 l7 I Stämplar/ftrsändelser jvg Malmö-Simris-

hamn, luftpost Bulltofta, Biisingen am
Hochrhein. Allt om Tre Kronor, posthan-
tering, tele & data, julfrimåirken, ryrmd-
historia, svenska kungligheter, Irland,
1949.

Orter j iirnvägen Malmö-Simrishamn,
Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Hansson Lars 0340-650405 Frillesås
Hedin Torsnv 0300-541777 Sverise- Eurooa
Hellgren Rupert 0340-18105 Stämnlar BD-län. Sverise st I 855- 1 966
Hellström Tomas 031-910470 Sverige stämplat. Norrköpinesstämolar
Holmgren Lars-Göran 031-945444 Norden stämolat och ostämplat
Håkansson-Rabe
Hildins

0300-540138 USA

lvarson Ann-Marie 0300-540616 Sverige stämplat och ostämplat
Jacobsson Per-Olof 0300-64860
Jensen Jens Peter 0705-336469 Danmark. Sverise. Tvskland
Jiresiö Ann-Marie 0733-140904 Rävar Rävar
Jiresjö Kent 0707-750825 Sverige st. (helst stämplat Gbg, Onsala,

Skaraborg) Rock'n'roll,
IFK Götebors. Carl von Linnd

Ostra Göteborg, Onsala, Lidköping-
Skara- Stenstorp-Jåirnväg, IFK
Göteborq. Rock'n'roll

Johansson Erik 0300-17102 Stämplar på forsändelse och lösa
frimiirken från Halland och Malmbanan,
Gällivare-Rikssränsen t o m 1960

Jåirnvägsstationer Halland. Allt fran
Malmbanan t.o.m 1960

Justusson Lars 0300-70294



Jörgenson Jan W 0300-62179 Stämplat från Västeuropa utom Belgien
och Luxembure. USA stämolat.

Knudtzon Jörsen 031-910977 Sverise- Norse o Tvskland stämnlat
Krammer Manfred 03 00-255 8 I Sverige, Osterrike stämplat och ostämplat,

även brev och helsaker
Laeerbohm Curt 031-93s798
Larsson Lennart
Larsson Thore 0300-12009 Sverige. skepp, farlyg
Lillebers Inser 0300-1 8284
Lyngsaa Frode 031-271801
Mattsson Christer 0300-12733
Mird Jose 0300-14980 Tyskland, Spanien, USA Tyskland, Spanien, USA
Nagel Einar 0302- I 5358 Amerikafarfyg, passagerarflygplan Svenska Amerikalinjen, SAS, White

Star Line. Cunard Line
Nilsson Börje 0300-16518 Stämplat: Sve, Dnk, Nor lore ar 2000

Motiv: Queen Elisabeth, älg, radio-TV-
tele, f,rar, kartor, FD, Heliga Birgitta,
Linnd. folkdräkter

Samma som frimärken + Kungsbacka
kommun.

Nilsson Inea 0300-16s18 Julmärken
Nordkvist Anna-Stina 0300-241 1s Stämplat Norden, Sverige ostämplat från

1974,England stämplat
Ohlsson Roland 0300,540448 Ortsstämolar Sverise
Olsson Björn 0300-26395 England under Elisabeth II, Rhen-området

(även Cirderella)
Rhen-området.

Olsson Gullan 0300-29280
Olsson Kiell-Åke 031-4937 19 Sverige, ortstämplar K-backa 1940>,

IATA, Flygbolag, Broar, Fyrar
Persson Benst 0300-16908 Sverise ostämolat samt FDC t o m 1995
Persson John Erik 0300-1 1200

Pettersson Bert 0300.12411 Fotboll. Sverise Gårda i Götebors
Richardsson Britt 0340-652346 Sverige
Roos Eberhard 03 00- 1 3240
Rooseveltsson Thomas 0300-20402 Sverige stämplat, Norden klassiskt, Tre

Kronor
Liseberg, Spårvagnar

Ryndal Sigurd 0709-856041 F 61-64 Tvåftirgad sifferlyp stämplad alla
postanstalter enl. Oscars katalogen. Kort
o brev med stämplar från Rydboholm,
Viskafors, Svaneholm, Rydal o Seglora.

Sagsjö Bänkt 03 l-990088 Ostämplade bandmärken Kållered, Lindome, Ameberg, Tölö,
Kungsbacka samt j ärnvägslinj en
Götebors-Kunssbacka

Sylvan Anton Bilar, båtar. tåe, flye
Söderberg Björn 03 00-6 1 93 3 Fyrverkerimotiv och pyroteknisk

anknl,tnine
se frimärken

Truiia Mati 0300-72748 Sverige, Danmark, Estland, Canada
Tuvesson Sten 0765-806901 Sverige stiimplat I 855-1 936
Töpperwien Axel 0300- I 9780 Väst-Tyskland, Berlin, Sveri ge,

Seeelfartve
Törnvall Per 031-141556 T anzania tom 1 990, KUT-länderna

(Östafrikanska gemenskapen) tom 1997,
Pakistan 1947 -1996, Sverise I 855- 1 963.

Wenander Jan 0300-13326 Sverige stämplat Motiv som är lika med svenska
frimärken

Werner Friedgard 0300-25808 Aldre Sverige och Finland stämplat

Vidal Biarne 0300-14919
Wiklund Stis 031-931510
Ziesler Hans 0300-10625 Mest Tyskland, även Osterrike o Schweiz Gamla kvarnar och såeverk
Ohlen Rolf 0300-73243 Hundar



Material som finns att köp a ay klubben

Stig Bäckstrand tillsammans med Tomas Hellström och
Anna-Stina Nordkvist har hand om forsäljningen.

ARTIKLAR PRIS/st
Insticksalbum, sv artal 64 sidor. dubbla skyddssidor 220.00
Insticksalbum, vital 64 sidor. dubbla skyddssidor 180,00
Insticksalbum , svartall1 sidor, dubbla s§ddssidor 70,00
Visirpärm 6-rinsar 150.00
Visirblad svarta, 1 rader pkt/10 st 60,00
Visirblad svarta, 2 rader pkt/10 st 60,00
Visirblad svarta, 3 rader pkt/10 st 60,00
Visirblad svarta, 4 rader pkt/10 st 60.00
Visirblad svarta, 5 rader pkt/10 st 60,00
Visirblad svarta, 6,rader pkt/10 st 60,00
Visirblad svarta,' 7 rader pktl1O st 60,00
Visirblad svarta, 8 rader pk/10 st 60.00
Visirblad svarta, SSFDC pkt/10 st 60.00

Klämfickor/Glasklara
24 mm 60,00
27 mm 60,00
27,5 mm 60.00
33 mm 60,00
36 mm 60,00
44 mm 60.00
63 mm 60.00
66 mm 60,00

Fastsättare 1 000st/pkt 30.00

Pincett 75,00



Vad händer mer?

I vecka 7, den 15 och 16 februari kommer vi att medverka i Sportlovs-
aktiviteterna på ABF tillsammans med ett 10-ta1 andra foreningar.

Lördagen den 18 mars affangerar vi Frimärkets Dag på Kungsmässan.
Temat för årets alrangemang är Slott. Postnord ger ut en serie märken ett par
dagar innan. Mer om detta arrangemang kan du läsa på vår hemsida.

Hallandsträffen kommer attha sitt möte under mars månad. Denna gång står
Laholm som värd.

Den sjätte juni, Sveriges Nationaldag, är i år på en tisdag. På Tjolöholm
anordnas samtidig!.en Barnens Dag. Där kommer vi att vara med. Utomhus!

SFU skall ha sitt Förburidsmöte i.år. Vi väntar på kallelse till den. Då det ryktas
att den kommer att hållas på plats relativt nära oss kommer vi med största
sannolikhet att anmäla 3 + 3 personer till den.

SFF har inofficiellt informerat om en Samlamera-utbildning i Jönköping. Blir
den av kommer några av våra funktionärer att deltaga.

Kallelse till årsmöte.

Du kallas härmed till föreningens ordinarie årsmöte som blir tisdagen den21,
februari 2017 med staft ca 19.00 (den vanliga tiden for foredrag).
Som brukligt har vi två möten samtidigt.
Del s ett for huvudforeningen Nord halla nds Filatelistfö renin g.

Dels ett for vår ungdomsavdelning Nordhallands Filatelistftirening Ungdom.
En rent administrativ sak utan större praktisk betydelse.

Motioner till årsmötet skall enligt gällande stadgar vara sekreteraren tillhanda
senast 14 dagar fore årsmötet, d v s senast 7 februari.

Preliminärt forslag till dagordning finner du på annan plats i detta häfte.
Även det nya förslaget till stadgar (som godkändes på extra årsmöte i september
2016) finner du på annan plats i detta häfte.



Dagordning

vid Nordhallands Filatelistförenings

årsmöte den 21 februari20lT

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om arsmötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Val av ordftirande for årsmötet

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av 2 proto]<ollsjusterare tillika röstr2iknare ftjr årsmötet

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för är 2016

9. Kassörens ekonomiska redogörelse fcir äx 2016

10. Revisionsberättelse

1 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av stat ftir verksamhetsåret samt årsavgift ftr nästkommande år

13. Budget fff är2017

14. Val av ordftirande för är 2017

i5. Val av
a. 2 ordinarie styrelseledamöter för år 2017-18 (avgående: Stig Bäckstrand och Kent

Jiresiö)
b. 2 styrelsesuppleanter ftir år 2017 (avgäende: Ann-Marie Ivarsson och Jens Jensen)

16. Val av:
a. revisor ftir år 2017 (avgäende Per-Olof Jacobsson)
b. revisorsuppleant ftir är 2016(avgående Jan Jörgensen)

17. Val av ungdomskommitt6 ftir år 2017 (avgäende: Kenth Berglin, Jonas Gyrdn, Kent
Jiresjö, Einar Nagel)

18. Val av valberedning för 2017 (avgående: Kenth Berglin och Börje Nilsson)

19. Styrelsens ftirslag till nya stadgar

20. Inkomna motioner

21. Information från styrelsen

22- Avslutning



Styrelsens förslag till nya stadgar.
Antagna på extra årsmöte den 2719 2016.

STADGAR TÖN TöNENINGEN NORDHALLANDS FILATELISTFÖRENING.

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är NORDHALLAN DS Fl LATELISTFÖREN I NG.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja filateli- och vykortssamlandet samt öka medlemmarnas
filatelistiska ku nskaper

§ 4 Föreningens
Föreningen ska vara ansluten till Sveriges FilatelistFörbund (SFF) samt Sveriges Frimärks
Ungdom (SFU).

§5Medlemsskap,^-
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 6 Medlemsavgifter
Medlem ska senast den 1 april betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.
Ordföranden väljq på ett år.
Ovriga ordinarie ledamöter väljs på två år (två varje år).
Suppleanter väljs på två år (en varje år).
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och'de övriga ledamöter föreningen anser sig
behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot fore mandattidens utgång inträder suppleant i dennes
ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär
detta.
Styrelsen är beslutsfor då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas av personer styrelsen utser inom sig.

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast två veckor före årsmötet.

§'10 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast på
årsmötet avge sin revisionsberättelse. Revisorerna väljs växelvis på två år.

§ 11 Arsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före februari månads
utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar
senast 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.



4. Fräga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och
räkenskapsäret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år samt disposition av årets resultat.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val av ordforande i föreningen for en tid av 1 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 är
13. Val av revisorer samt suppleanter för en tid av 2 resp 1 år.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rått tid inkomna motioner (14 dagar före årsmötet).
'15. Övriga frågor.
16. Val av valberedning

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1110 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som mqdlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelge behandlas.

§ 13 Rösträtt '
Vid årsmöte har varje medlem, som erlagt medlemsavgift för aktuellt räkenskapsår, en röst. Rösträtten är
personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej foreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 213 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamå1, eller uppenbarligen skadat foreningens
intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar.l beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 213 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till SFF och SFU med lika belopp.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till
ansvarig myndighet för avregistrering av föreningen.



Arbetsgruppen

Arbetsgruppen byter dag och träffas från och med år 2017 på torsdagar.
Som tidigare dr det start klockan 09.00 och vi håller på till ca 12.00.

På gruppens möten forekommer många olika arbetsuppgifter.
Några sorterar in 1ösa märken i album, t ex efter motiv eller land. Dessa album
ligger sedan till grund ftir ungdomarnas val av märken till sina samlingar. Men
även de vuxna kan handla märken ur albumen ftir 1:- per märke. Lämpligen på
klubbens byteskvällar.
Andra renklipper frimärken från kuvert och makulatur. Material som vi ffitt som
gåvor till foreningen och som sedan läggs i de plocklådor som ungdomarna kan
välja från. Viss del av material säljs på bl.a. Tradera.
Några ågnar sig åt att behandla inlämnat material till våra två årliga stora
auktioner. Värdeia, dokumentera, skanna in samt montera i visningsmappar.
Åven biblioteket brukar ffi sig en uppsnyggning under dessa dagar.
Givetvis tar vi paus ftir att fa en stunds fika och avkoppling med lite gött tjöt.

Mötesdagar under 2017:
Alla torsdagar från 12 januari till 18 maj samt
17 augusti till 14 december.
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Byteskvällar

Dessa har vi ca en gang per månad mellan månadsmötena.
Som namnet anger åir det i huvudsak byten av märken, brev, vykort m.m.
medlemmarna emellan på dessa möten.
Men även andra aktiviteter kan forekornma.
I samband med foreningens stora auktioner brukar ftirhandsvisning av objekten
anordnas på någon av byeskvällarna.
Planer finns pä att starta en kurs i frimärkskunskap for intresserade medlemmar.
Troligen kommer den i så fall att vara i samband med byteskvällarna.

Mötena börjar klockan 18.00 och brukar pågå ca lYz timma med fikapaus.

Mötesdagar under 2017 z

tisdagen l0januari '
tisdagen 7 februari
tisdagen 7 mars
tisdagen 2l marc även auktionsvisning
tisdagen 4 aprrl
tisdagen 18 april
tisdagen 2 maj
tisdagen 5 september
tisdagen 19 september
tisdagen 3 oktober
tisdagen 17 oktober
tisdagen 31 otr<tober även auktionsvisning
tisdagen 14 november

Nya märken till januari 20i7
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Vår- och höstauktionerna

Två gånger per är arrangerar vi en större auktion.

Under är 2017 blir det:
Söndagen den 2 april
Söndagen den 12 november

För inlämnarnas räkning auktionerar vi ut material från bl.a. sterbhus. Men även
våra egna medlemmar finns bland inlämnarna liksom många andra samlare i
Sverige.
Auktionslistan brukar innehålla allt fran lösa frimärken till brev och helsaker,
album, vykort, litteratur ffi.fl., och ibland även mynt och sedlar.

Ofta kombinerar'vi auktionsdagen med en samlarträff med ett 10-tal handlare.

Beträffande tider, Ougrprogram m.m. for de två auktionerna hänvisar vi till vår
hemsida.
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Köp foreningens pikö-tröj u

Visst är han tjusig, vår ordforande, i sin

ny a frna pik6-tröj a med foreningens

emblem på.

Tanken x alt så många som mojligt av

foreningens medlemmar skall köpa en

troja.

Det ser alltid trevligt ut nåir vi är på ett

evenemang som Frimåirkets Dag på

Kungsmiissan eller åker till en samlar-

träff någon stans om alla kommer klädd
i samma typ av tröja.

Många har"l,edan bestiillt och ffitt sina

tröjor.
Vi har ännu en hög med tröjor som dr

till salu. Först till kvarn gä[er for dessa.

Priset fiir klubbtröjan i pikdmodell är endast kr 100:- fiir medlemmar
(ordinarie pris kr 175:-).

Köp din tr§a på nästa medlemsrnöte eller slå en signal, eller siind en e-post, till
sekreteraren och beställ din tröja och kom samtidigt överens om när och hur den

skall levereras.

Sekreterare:

Kent Jiresjö 07 A7 -7 50825

e-po st : kent j ire sj o @telia. c om


