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Värnamo är förknippat med bland 
andra de så kallade Värnamofri-
märkena och Bruno Mathsson.
Lite äldre än så är försändelsen 
med 24-öringen – från 1859.

Välkommen till jubileumsstaden Värnamo!

Arbetsgruppen för kongressen: Jeanette Aronsson, 
SFF samt från VFF: Håkan Oscarsson, Maria Gill-
berg, Baltsar Sandberg, Ronald Fasth och Niclas 
Eriksson. Saknas på bilden gör Per Bunnstad som 
höll i kameran.

SFF och VFF – Sveriges Filatelist-För-
bund och Värnamo Filatelistförening – 
välkomnar till 100-årsstaden Värnamo. 
Just 2020 är staden 100 år och det var där-
för den lokala föreningen valde att ansöka 
om att bli kongresstad igen – senast man 
var det var 2002.
Allt ligger nära i Värnamo: Konferens-
anläggningen är Pingstkyrkan Arken som 
ligger vid Lagan och alldeles på andra 
sidan staden ligger de två hotell som vi 
använder oss av.
Kika gärna också på den utställning på ett 
20-tal ramsidor som finns i entréplanet och 
som presenteras av medlemmar i VFF.

Hjärtligt välkomna till SFF-dagar med 
kongress och läs gärna ännu mer på 
www.sff.nu/kongress2020. Där finns även 
presentation av alla säljare på SFF-dagar-
na med mera.
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Välkommen till Arken – hitta hit!
Arken är en modern konferensanläggning och samtidigt Pingstkyrkans lokal mitt i centrala 
Värnamo. 
Adressen är Östra Pumparegatan 20, Värnamo. Arkens hemsida: https://arkenvmo.se. 

Parkeringsplatsen längst ned till vänster är nog smidigast att använda sig av under fredagen. 
Lördagen går det nog också bra vid skolan – P lite till höger, strax nedanför Arken (4) i bild.

Efteranmälan till middag fredag kväll och bankett lördag kväll till kansli@sff.nu

Allt är väldigt centralt i Värnamo: 1) Järnvägsstationen, 2) Scandic – Stadshotellet, 3) Best Western Hotell – 
Tre Liljor, 4) Arken – kongress och SFF-dagar P = Parkeringsplatser
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Program vid SFF:s förbundskongress 2020
Fredag 17 april
12.00 Mässan öppnar - registrering möjlig vid entrén av ombud
13.00 SMS årsmöte (Motivsamlarna)
13.00 Hans-Ove Aldenbrink och Lars Nordberg informerar om Samlamera
14.00 Christer Brunström föredrag: Bluff och båg från A till Z
15.00 Sten-Anders Smeds SMS föredrag:  ”Fri” post: fribref, 
 kronobrevbärning, tjänstepost, militärpost med mera. 
 Material för motiv- och hembygdssamlare.
16.00 Göran Heijtz föredrag: Posthus på vykort
17.00 Mässan stänger
          Handlareförbundet har årsmöte
19.00 Buffé för förbeställda och inbjudna på Best Western Tre Liljor 
 
Lördag 18 april  
09.00 Mässan öppnar – öppet till 14.00 OBS! Tiden 
09.00–12.00 Registrering för kongressen i SFF:s monter vid entrén i Arken
10.00 Historiska Sällskapet med bildvisning om Värnamo - i stor sal 
11.30 Kjell Nilson föredrag: Posten och Kriget
12.00 Lunch Arken – matbiljett gäller
13.00 Kongressen inleds i Arken
14.00 Mässan stänger. OBS! Tiden 
15.00 Eftermiddagsfika.  Cirkatid – fikabiljett gäller
17.00 Kongressen slutar för dagen.  Cirkatid
19.00 Mingel inför bankett Best Western Tre Liljor för inbjudna och föranmälda
19.30 Bankett - utdelning av vissa förtjänsttecken – matbiljett gäller
23.00 Cirka banketten slut

Söndag 19 april
09.00 Kongressen fortsätter 
10.30 Förmiddagskaffe  Cirkatid – fikabiljett gäller
12.00 Kongressen avslutas. Cirkatid

Fri entré till mässa och föredrag. 
Även fritt att besöka kongressen för alla intresserade

OBS! Inga matbiljetter är utskickade utan information om mat finns i ett kuvert 
som ni får vid registreringen fredag eller lördag. I denna finns också röstspade till 
dem som ska ha det. Ni får också en liten kasse med lite information 

Läs mer http://www.sff.nu/kongress2020/ där vi uppdaterar, före, under och efter 
kongressen. Där finns också kongresshandlingar med mera 

Kortare föredrag/information på högst fem minuter kompletterar kongressen. De 
måste anmälas i förväg till kansli@sff.nu 
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Logi – beställs direkt av gäster till 
hotell – ange SFF-kongress för bästa 
pris

Det finns fler hotell men vi rekom-
menderar kongresshotellen Scandic 
och Best Western då de ligger all-
deles intill Arken. Campingplatsen i 
stan öppnar tyvärr inte förrän 1 maj. 
 

Scandic (Stadshotellet) Här finns många 
lediga rum att välja på
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/
varnamo
Storgatsbacken 20 E
Värnamo Tel. 0370–65 66 00
Enkelrum per natt      990:-
Dubbelrum per natt 1.090:-

Best Western (Tre Liljor). OBS! Bara ett 
fåtal lediga rum
http://www.varnamohotel.se 
Storgatan 28, 331 30 Värnamo. Tel 0370–
473 00
Enkelrum   1 natt    895:-, 2 nätter 795+795
Dubbelrum 1 natt 1.095:-, 2 nätter 995+995

Boende under dagarna i Värnamo

Klassiska Stadshotellet – idag Scandic – byggt i mit-
ten av 1950-talet . Här på ett vykort från omkring 
1970. Då gick E4:an till höger i bild där det i dag bli-
vit gågata. Nedan finns en del av adressidan av kortet 
med maskinstämpel Värnamo 28/8 1972.
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Förslag till dagordning vid kongress med 
Sveriges Filatelist-Förbund den 18–19 april 2020

  1) Förbundskongressen öppnas (ordföranden)
  2) Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter (ordföranden)
  3) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för 
 förbundskongressen
  4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med kongressordföranden 
 justera protokollet
  5) Fråga om förbundskongressen utlysts i stadgeenlig ordning 
  6) Fastställande av dagordning för förbundskongressen
  7) Föredragning av protokoll från senaste förbundskongress 
  8) Föredragning av verksamhetsberättelser / årsredovisningar för verksamhetsåren 2018 
 och 2019
  9) Föredragning av revisionsberättelser för verksamhetsåren 2018 och 2019
10) Beslut om
 a) att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna
 b) att fastställa resultat- och balansräkningar
 c) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt de fastställda resultat- 
     och balansräkningarna
11) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåren 2018 och 2019
12) Behandling av inkomna motioner
13) Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåren 2020 och 2021
14) Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2021 och 2022
15) Fastställande av budget för verksamhetsåren 2020 och 2021
16) Övriga i kallelsen till förbundskongressen upptagna frågor
17) Behandling av sådana frågor som förbundskongressen särskilt beslutat om att ta upp till 
 behandling
18) Val av förbundsordförande
19) Val av sex styrelseledamöter  
20) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
21) Val av valberedning omfattande tre ordinarie ledamöter samt en suppleant. En av de 
 ordinarie ledamöterna utses av kongressen till sammankallande
22) Tillkännagivanden
23) Förbundskongressen avslutas
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2. Röstlängd och godkännande av fullmakter 
Odinarie från föreningar
Borås Erik Hultman
Borås  Jan Gunnarsson
Bältesspännarna Christer Brunström
Eksjö  Björn Waxegård
Eslöv Andreas Lindekvist
Falkenberg Mats Ahlmark
Göteborg Gunnar Dahlstrand
Halmstad Christer Brunström
Helsingborg Gunnar Dahlvig
Hembygdsfilatelisterna Gunnar Lithén
Hembygdsfilatelisterna. Kent Karlsson
Häftessamlarna Bo Göransson
Härnösand Erik Mortensen
Hässleholm Lars Haagen
Islandsklubben Göteborg Mats Ahlmark
Järfälla Bert Myde
Jönköpings FF Börje Hillfelt
Jönköpings FF  John Fritz
Jönköpings Posthistoriska Hans-Ove Aldenbrink
Karlskoga Matz Ericson
Karlstad Kurt Runhäll
Kil Mikael Blomquist
Kramfors  Lars-Håkan Jonasson
Lidingö  Kent Karlsson
Linköping  Ulf Nilsson
Lund Sven-Börje Ewers
Malmö  Lars Nordberg
Malmö   Ulf Wahlgren
Mark Christina Kaspersson
Nordhalland Kent Jiresjö
Nordhalland Larry Flodin
Norrort Mats Söderberg
Oxelösund Thomas Kinell
Sjöbo  Eskil Jönsson
Skivaryd Tomas Johansson
Skövde Bertil Malm
SMS Sten Anders Smeds
Sollefteå Erik Mortensen
Sollentuna Bert Myde
Stockholm Cajsa Ojakangas
Sundsvall Lars-Håkan Jonasson
Tranan Lars Lagerström
Trelleborgs FS Jan-Olof Ljungh
Trollhättan Erik Johansson
Ulricehamn Gustaf Gustafsson
Umeå Thomas Gunnarsson
Umeå Per Rånes
Uppsala   Anders Olason
Varberg Bengt Bengtsson
Vällingby  Anita Schäfer
Värnamo  Maria Gillberg
Växjö  Per-Johan Weidolf
Ystad Eskil Jönsson
Ängelholm Sonne Persson

Suppleanter 
Falkenberg Jan Sandberg
Kalmar Bo Göransson
Lund Rikard Azelius
Skivaryd Vivi Johansson
SMS Anders Olason
Sollentuna Bo Johansson
Sundsvall Erik Mortensen
Vällingby   Björn Lagergren
 
Ombud med fullmakt 
Järfälla Bert Myde
Vindeln Per Rånes 
 
Valda funktionärer 
Styrelse, ordförande Bo Dahlner, Spånga
Styrelse, v. ordförande Leif Ledmyr, Lidingö
Styrelse, sekreterare Ivan Forsgren, Umeå
Styrelse, kassör Ulf Nilsson, Hurva
Styrelse, ledamot Mikael Blomquist, Karlstad
Styrelse, ledamot Lars Haagen, Hässleholm
Styrelse, ledamot Jan Palmén, Borås
Revisor Ulf Wahlgren
Revisor Jöns Petter Ivarsson
Valberedning Christer Karlsson
Valberedning Christer Mårtensson
 
Inbjudna gäster 
Expertrådet Helena Obermüller Wilén
UK Peter Nordin
Norges förbund Frank Gilberg
Danmarks förbund Niels Kristian Hansen
Hedersordförande Lennart Daun
Hedersordförande Gunnar Dahlvig
SFU Glenn Larsson
Postnord Frimärke Stina Olofsdotter
Handlareförbundet Göran Heijtz/L-O Carlsson

Personal 
Kansli Per Bunnstad
Kansla Jeanette Aronsson
Redaktion Ulf Nilsson
 
Presidiet 
Ordförande Hans-Göran Johansson
Vice Ordförande Börje Hillfelt
Sekreterare  Niclas Eriksson 
Vice Sekreterare Håkan Oscarsson

Eventuella ändringar och kompletteringar till 
kansli@sff.nu
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7. Protokoll från senste förbundskongress
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8 a. Verksamhetsberättelse 2018
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Inledning 
Sveriges Filatelist-Förbund har under året haft verksamhet på två orter. Kansliet har varit beläget i 
Skillingaryd med Per Bunnstad som kanslichef på deltid. Vi har ett avtal med Jeanette Aronsson 
som sköter bokföringen och medlemsregistret samt andra löpande sysslor. Redaktionen har varit 
placerad i Linköping med Ulf Nilsson som redaktör.  

Bokslutet för 2019 visade ett överskott på 24.364 kr. Balansräkningen uppvisar ett positivt eget 
kapital på (654.701) kr vilket är det bästa på många år.  Antalet betalande medlemmar uppgick 
under året till 2.621 samt 18 hedersmedlemmar. Under året fick vi 141 nya medlemmar. 
 
Vi har under året varit representerade vid olika evenemang om såväl frimärken som vykort runt om 
i landet, dels för att träffa våra medlemmar och lyssna på vad de vill ha ut av Förbundet, men också 
för att synas och presentera Förbundet för nya medlemmar. Vi har även låtit trycka upp värvnings- 
och kampanjmaterial och erbjudit ett förmånligt ingångspris till nyrekryterade medlemmar.  

Utställningar och representation vid olika evenemang är viktiga tillfällen för medlemsrekrytering. 
Den viktigaste rekryteringen är dock den som sker genom de lokala klubbarnas försorg. De 
aktiviteter som föreningarna anordnar är god PR och reklam, där vår hobby synliggörs för en 
bredare allmänhet. 

Genom vårt kansli tillhandahåller vi hjälp att arrangera utställningar, Frimärkets Dag, hemsida, med 
mera. Genom kansliet kan föreningarna även få kontakt med kunniga föredragshållare och experter. 

Kontakterna med Postnord, Sveriges Frimärkshandlareförbund (SFHF) och Sveriges 
Frimärksungdom (Sfu) är fortsatt goda. 

Verksamhetsplan 2018-2019 
Vid den senaste förbundskongressen i Malmö den 7-8 april 2018 antog kongressen det framlagda 
förslaget till verksamhetsplan för perioden 2018-2019. Alla aktiviteter följer verksamhetsplanen. 

Arbetsgruppen för marknadsföring 
Den aktiva marknadsföringen har under året i första hand inriktats mot annonsering via Facebook i 
syfte att stärka förbundets varumärke samt att driva trafik till förbundets köp- och försäljningssajt 
Samlamera. Förbundet har också under året fortsatt att aktivt deltagit vid mässor och andra 
frimärksarrangemang. 

Stockholmia 2019 
Förbundet tecknade 2016 ett partneravtal med Stockholmia 2019 som innebar att förbundet blev 
utställningens nationella filatelistiska partner. Genom överenskommelsen erbjöds förbundet en unik 
möjlighet att marknadsföra förbundet till den svenska filatelistiska samlarmarknaden, före och 
under utställningsveckan 29 maj till 2 juni 2019. Under utställningen hade SFF en monter med 
försäljning av filatelistisk litteratur samt olika aktiviteter där ett flertal av våra riksföreningar gavs 
tillfälle att delta. Ett filatelistiskt program med seminarier och föreläsningar genomfördes med 
många deltagare. 

Nordiska kontakter 
Kontakterna med de nordiska förbundsledarna har under 2019 har varit fortsatt mycket goda. Ett 
möte hölls i samband med utställningen Nordia 2019 i Sarpsborg den 23-25 augusti. Vid mötet 
deltog SFF:s sekreterare Ulf Nilsson, Per Bunnstad (Sverige), Frank Gilberg (Norge), Niels Kristian 



18

Sveriges	Filatelist-Förbund	
  

Verksamhetsberättelse	2019	
	

2 
 

Hansen och Ib Krarup Rasmussen (Danmark), Gisli Harðarson (Island) samt Klaus Juvas (Finland). 
Filatelistförbundens ordförande i Sverige och Danmark inbjöds till Norges Filatelistförbunds 
landsmöte i Sarpsborg i samband med Nordia 2019. Vår sekreterare Ulf Nilsson och den danska 
ordföranden, Niels Kristian Hansen deltog. Även vid KPKs utställning den 19 oktober i 
Köpenhamn genomfördes ett möte mellan de svenska, danska och norska förbunden.  
 
Frimärkets Dag 
Frimärkets Dag genomfördes lördagen den 9 november på 55 orter. Några föreningar valde 
arrangemang närliggande datum. Kansliet gör en stor insats för att skicka material till föreningarna 
som genomför Frimärkets Dag. Även i år fick föreningarna tillgång till en ortsstämpel. 

Tidskriften  
Förbundets medlemstidskrift SFF-Filatelisten, Svensk Filatelistisk Tidskrift, utkom med 8 nummer 
under 2019, och totalt 544 sidor (nr 5 och 7 var utökade med 16 sidor). Ett extra nummer av 
Filatelisten gavs ut i samband med Stockholmia 2019 med Christer Karlsson som redaktör. 
Annonsintäkterna ligger på en stabil nivå. Det är glädjande att så många av våra medlemmar vill 
dela med sig av sina erfarenheter och rön, och Förbundsstyrelsen vill framföra sitt stora tack till alla 
kunniga och entusiastiska skribenter som medverkat med artiklar, samt till alla annonsörer i 
tidskriften. 

Webbsidan  
Hemsidan fortsätter att utvecklas och uppdaterades varje dag under 2019. Besöksantalet ligger i 
snitt på 1700 per vecka. Antalet besökare är 19% fler än 2018. Det behövs fler som arbetar med 
hemsidan då det i stort sett är endast kansliet som svarar för arbetet. Flera annonsörer bidrar till att 
hålla nere kostnaderna. Vi har under året bytt webbhotell.  
 
Facebookgrupper  
Förbundet har en egen Facebooksida som under året har aktiverats. Vid årets slut hade sidan 425 
”gilla” markeringar. På sidan har vi under året lagt upp aktuell info samt genomfört kampanjer för 
medlemskap. Det finns också en grupp ”Frimärken och Vykort” där medlemmar och andra kan 
diskutera frågor runt filateli och vykort. Gruppen hade vid årets slut 1125 medlemmar och är 
därmed en av de största grupperna på Facebook i Sverige inom detta ämne. Samlamera har under 
året startat en egen grupp ”Samlamera” för att kunna diskutera frågor runt Samlamera. Gruppen 
hade vid årets slut 277 medlemmar. 
 
Samlamera  
Samlamera har fortsatt sin positiva utveckling under 2019. Det finns nu över 140.000 objekt till 
försäljning. Antal fastprisförsäljningar har ökat med 58% jämfört med 2018. Omsatt belopp har 
ökat med 70% under samma period. Antalet aktiva försäljare och köpare har stadigt ökat. Mer än 
2.600 köpare och säljare finns nu registrerade på Samlamera. Allt fler klubbar håller framgångsrikt 
sina klubbaktioner på Samlamera. Samarbetet mellan SFF och Aljo-Data AB fungerar bra.  

Webbshop 
Styrelsen har diskuterat möjligheterna för SFF att bli återförsäljare av Postnords frimärken och 
frimärksprodukter och för filatelistisk litteratur i förbundets regi. Förbundsstyrelsen har tagit beslutet 
att inte bli återförsäljare till Postnord. Vi räknar med att ordna en webbshop för litteratur under 2020. 
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Nyhetsbrev 
Förbundsstyrelsen har under året skickat ut nyhetsbrev till föreningarnas styrelser. Dessutom har 
kansliet skickat ut flera nyhetsbrev i samband med Frimärkets dag. Det visar sig vara svårt att 
skicka nyhetsbrev till styrelserna eftersom registret inte uppdateras. Nyhetsbrev skickas också ut 
kontinuerligt från Samlamera. För att underlätta detta har förbundet skaffat en webbtjänst för 
utskick av nyhetsbrev. 

Utbildning 
En grundkurs i filateli finns nu tillgänglig och kan kostnadsfritt beställas från kansliet. Genom 
kansliet kan föreningarna även få kontakt med kunniga föredragshållare och experter.  

Litteratur 
En bok om Sveriges bandfrimärken 1920 – 1936 gavs ut i samband med Stockholmia 2019. Vi kan 
fortfarande erbjuda våra medlemmar reducerat pris på de skrifter SFF gett ut och som vi har i lager i 
kansliet. Vi kan också erbjuda medlemmarna rabatt på kataloger från Facit Förlags AB samt rabatt 
vid prenumeration av Michels kataloger på nätet. 

Ramdepån 
Förbundet har 58 vagnar med vardera tio ramar (20 ramsidor). Av dessa har 50 nya varianten med 
fickor på ramarna, vilket gör det enklare vid montering och nedmontering av det som visas. 
Inköp har under året gjorts med nya hjul på de flesta vagnarna och cirka 120 nya plexiglas. 
Ramlådorna förvaras i Skillingaryd och lånas ut för utställningar, Frimärkets Dag och andra 
arrangemang. Den lokala föreningen Skivaryds Samlarklubb har ansvar för ramlagret och dess 
underhåll. 
 
Förbundsledningen 
Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning: Bo Dahlner 
(ordförande), Leif Ledmyr (vice ordförande), Ulf Nilsson (sekreterare), Ivan Forsgren (kassör), 
Mikael Blomquist, Lars Haagen och Jan Palmén. Ulrika Bengtsson har varit Sfu:s observatör i 
förbundsstyrelsen.  
Valberedningen har bestått av Christer Karlsson, Lindesberg (sammankallande), Lennart Daun, 
Brämhult och Gösta Karlsson, Skara samt Christer Mårtensson, Sjöbo, som suppleant. 
Under 2019 har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden, varav ett per capsulam. Elva 
styrelsemöten har genomförts som telefonmöten för att dra ner på kostnaderna. 
Revisorer har varit Boris Preijde, Borås, Ulf Wahlgren, Malmö samt som revisorssuppleant Jöns 
Petter Ivarsson, Södertälje. Under 2019 avsade sig Boris Preijde sitt uppdrag och ersattes av 
revisorssuppleanten Jöns Petter Ivarsson. 
Jan Palmén har varit Förbundets observatör vid Sfu:s styrelsemöten. 

Ekonomisk förvaltning  
En ekonomigrupp, bestående av Jan Palmén och Ivan Forsgren, arbetar med förbundets ekonomi. 
De upprättar delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för SFF, som sedan revideras av våra 
verksamhetsrevisorer Ulf Wahlgren och Jöns Petter Ivarsson. Härigenom har förbundet de senaste 
åren kunnat sänka kostnaderna för detta med betydande belopp. 
Styrelsen har haft fortsatt stort fokus på uppföljning av förbundets ekonomi.  
Löpande sker uppföljning mot budget. Även den interna kontrollen bevakas löpande. 
För att förstärka SFF:s kassa genomfördes 2018 och 2019 ett rikslotteri.  
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Utställningskommittén (UtstK) 
I enlighet med stadgarna regleras utställningsverksamheten via en utställningskommitté som tillsätts 
av förbundsstyrelsen tillsammans med Sfu. Under hösten 2019 genomfördes ett möte med 
Utställningskollegiet där förslag till revidering av reglementen diskuterades. Vid mötet 
uppdaterades även jurylistan. Utställningskommittén lämnar en egen verksamhetsberättelse. 
 
Expertrådet 
Under 2019 har Expertrådet bestått av följande medlemmar: Helena Obermüller Wilén (ordf.), 
Göran Heijtz, Robert Mattson, Karl-Arne Norsten, Peter Lorentzon och Olle Pettersson. 
Expertrådets verksamhetsberättelse presenteras i separat bilaga. 

Kansliverksamheten 
Förbundet har sedan sommaren 2007 haft all kansliverksamhet samlad i Skillingaryd med Per 
Bunnstad som kanslichef. Jeanette Aronsson arbetar i huvudsak med den ekonomiska 
redovisningen, medlemsregistreringen, utskick av litteratur från vårt boklager och mycket mer.  
Kanslichefen arbetar övergripande med frågor kring att arrangera utställningar, Frimärkets Dag, 
hemsidan, föreningars hemsidor, frimärks- och vykortsfrågor till medlemmar och andra. Kansliet är 
behjälplig med fasta avdelningar i Filatelisten som kalender, småannonser och mötesverksamhet. 
Kanslichefen rapporterar ofta från olika utställningar inom Norden. Under hösten 2019 har kansliet 
tillsammans med ansvariga i Värnamoföreningen planerat för kongressen 2020. Sfu har till och med 
2019 haft sitt bokförråd i SFF:s lokaler. 

Skillingaryd i januari 2020 

 

Mikael Blomquist  Bo Dahlner     Ivan Forsgren Lars Haagen  
   

 

Ulf Nilsson   Leif Ledmyr      Jan Palmén 
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Till: 
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare, till 
Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information 
 
 
 
 
Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2018 
 

Utställningsverksamheten nationellt 
och internationellt under 2018 
 
Inledning 
Utställningskollegiets (UK) prioriterade uppgift och uppdrag från Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) är 
att göra det möjligt för svenska utställare att uppnå bra resultat inom utställningsfilatelin. 2018 
arrangerades fem internationella utställningar med svenskt deltagande, tre av dem var FIP-utställ-
ningar. 46 exponat representerade Sverige vid dessa utställningar. Fem utställare erhöll specialpris, 
vilka tilldelas som en markering för utmärkt behandling av bedömningskriterier. Nedanstående 
medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från internationella utställningar under 
2018.  

 
Utställning Typ GP SG 

SP 
SG G 

SP 
G SV 

SP 
SV V 

SP 
V SS S SB B D S:a 

ISRAEL FIP  1 2    2        5 

NORDIA  Nord 1  1 2 2  3  3  1 2   15 

PRAGA FIP    1 2  1   1     5 

ESTEX Int    1 2  3   2     8 

THAILAND FIP   1  5  5     1 1  13 

Summa  1 1 4 4 11  14  3 3 1 3 1  46 

 
 

 
 
I fokus nationellt under 2018 
Den stora begivenheten under 2018 var den nationella och regionala utställningen MALMEX 2018 i 
Malmömässan, Malmö, den 31 augusti–2 september. En nationell och regional utställning för ungdom, 
SKARUNG 2018, arrangerades i Skara den 27 april–1 maj, samt en regional utställning för ungdom, 
FRIMUNG 2018, i Stockholm den 13–14 oktober. 
 

Jan-Olof Ljungh erövrade Grand Prix International 
i NORDIA 2018 med exponatet ”The First Stamps 
of the German Empire: The Eagle Shield Stamps 
and the values 10 and 30 Groschen”  

UtstK beslut 2020-01  

Bilaga A 

8 c. Verksamhetsberättelse utställningsverksamheten 2018
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En utbildning för Utställningskollegiets aktiva jurymän anordnades i Uppsala den 20–21 oktober med 
nio deltagare. Fokus var lagt på bedömning av traditionell filateli. Individuellt bedömdes Christer 
Karlssons exponat ”Ringtyp – nyanser och färgstyrkor”, varefter poängsättning och kommentarer 
jämfördes och diskuterades. Bengt Bengtsson genomförde samtidigt en utbildning för presumtiva 
jurymän med två deltagare. 
 
 
Information om UK och dess verksamhet 
Den externa informationen om UK gällande planerad och genomförd verksamhet, utställningsresultat 
m.m. fokuseras på att göras tillgänglig främst genom SFF:s webbsida på Internet. 
 
Internt inom UK ansvarar ordföranden för att regelbundet publicera såväl information som ämnen 
inom kompetensutveckling via elektroniska meddelanden till kollegiets medlemmar. Verksamhetsmål 
för 2018–2019 godkändes vid UK-mötet den 11–12 november 2017. Utställningskommittén ansvarar 
för att planerad verksamhet genomförs. 
 
 
Utställningskommitténs sammansättning 
Utställningskommittén har under 2018 varit konstituerad enligt följande: 
Ordförande    Peter Nordin  (Vald av UK:s medlemmar) 
Sekreterare    Bengt Bengtsson (Vald av UK:s medlemmar) 
Ledamot    Erik Hamberg  (Vald av UK:s medlemmar) 
SFF-representant    Bo Dahlner  (Vald av SFF:s förbundsstyrelse) 
SFU-representant   Bertil Eriksson  (Vald av SFU:s förbundsstyrelse)  
 
 
Utställningskommitténs verksamhet 
Utställningskommittén har till uppgift att utse jury till regionala och nationella utställningar, att utse 
kommissarier och nominera jurymän till internationella utställningar samt att bevaka Sveriges 
intressen i FIP och i dessa frågor ge råd till SFF:s förbundsstyrelse. Utställarregistret uppdateras 
fortlöpande. Utställningskommittén svarar för ekonomisk planering och budgetering av verksamheten. 
Jurylistan har uppdaterats och fortbildning av de aktiva jurymännen har genomförts i samband med 
UK-mötet i oktober. En utställningskalender publiceras på nätet. Utställningskommittén samman-
trädde den 20 oktober i Uppsala (beslut 2018–07) och har därutöver fattat åtta beslut per capsulam 
med beteckningarna 2018–01 till 2018–06 och 2018–08 till 2018–09.  
 
 
Utställningskollegiets ordinarie sammanträde 
Enligt instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomfördes val av ordförande 
och två ledamöter i Utställningskommittén för 2018–2019 vid UK:s ordinarie möte 2017. Under 2018 
genomfördes möte med utbildning i Uppsala den 20–21 oktober.  

 
 
Medlemmar i UK samt jurylistan 
Utställningskollegiet har vid årets slut 22 medlemmar, varav fyra är seniorkonsulter.  
 

•  4 seniorkonsulter 
• 3 FIP-jurymän 
• 1 FEPA-juryman 
• 5 nordiska jurymän  
• 7 nationella jurymän 
• Ingen regional juryman 
• 2 experter 
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Den av SFF:s förbundsstyrelse godkända jurylistan publiceras på Sveriges Filatelist-Förbunds webb-
sida tillsammans med Curriculum Vitae (CV) för de flesta av jurymännen. 
 

Utställningar internationellt med representation från Sverige 
Internationellt har vi haft svenska kommissarier och/eller jurymän vid följande utställningar: 

 
• WSC ISRAEL 2018 FIP-utställning i Jerusalem, Israel. Svensk kommissarie var Cajsa 

Ojakangas. 
• NORDIA 2018 Nordisk utställning i Garðabær, Island. Svensk kommissarie och juryman 

(jurysekreterare) var Bengt Bengtsson. 
• PRAGA 2018 FIP-utställning i Prag, Tjeckien. Svensk kommissarie var Fredrik Ydell. 
• ESTEX 2018 Nationell utställning med internationellt deltagande i Tallinn, Estland. Svensk 

kommissarie var Mats Söderberg. 
• THAILAND 2018, FIP-utställning i Bangkok, Thailand. Svensk kommissarie var Cajsa 

Ojakangas. 
 

 
 

 
 
 
Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU 
Den nationella och regionala utställningen MALMEX 2018 som arrangerades i Malmö den 31 augusti–
2 september var en bilateral utställning med Danmark som lockade 96 exponat i nationell klass, 
inräknat mästarklassen, samt 32 exponat i regional klass. Den nationella och regionala utställningen 
för ungdom, SKARUNG 2018, ägde rum i Skara den 27 april–1 maj med 18 exponat i tävlingsklasserna. 
Den regionala utställningen för ungdom, FRIMUNG 2018, ägde rum i Stockholm (Postmuseum) den 
13–14 oktober med 12 exponat i tävlingsklass.  
 
Juryordförande i MALMEX var Fredrik Ydell. Övriga medlemmar var Bengt Bengtsson, Erik Hamberg, 
Roland Nordberg, Peter Nordin, Åke Rietz och Andreas Tärnholm. Ebbe Eldrup och Jørgen Jørgensen 
från Danmark var inbjudna till juryn som ett led i det nordiska samarbetet. Peter Nordin var jury-
sekreterare och Andreas Tärnholm juryelev på nationell nivå.  
 

Juryn i MALMEX 2018 
Bakre raden: 
Erik Hamberg 
Åke Rietz 
Fredrik Ydell (ordförande) 
Bengt Bengtsson 
Ebbe Eldrup (DK) 
Främre raden: 
Roland Nordberg 
Peter Nordin 
Jørgen Jørgensen (DK) 
Andreas Tärnholm 
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I juryn för SKARUNG ingick Bengt Bengtsson (ordförande) och Bertil Eriksson, i juryn för FRIMUNG 
ingick Cajsa Ojakangas (ordförande) och Andreas Tärnholm. 
   
 
Internationellt arbete 
Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är fram till 2020: 

 

Traditionell filateli  Jan Berg  
Posthistoria   Richard Bodin  
Luftpost   Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli   Fredrik Ydell 
Helsaker   Lennart Daun 
Stämpelmärken  Hasse Brockenhuus von Löwenhielm  
Motivfilateli   Sten-Anders Smeds  
Ungdomsfilateli Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som representant för 

FEPA) 
Filatelistisk litteratur  Erik Hamberg 
Förfalskningar  Helena Obermüller Wilén 
 
 

Utställningskollegiets övriga ansvar 
Registret över utställare förs av Bengt Bengtsson och innefattar förutom adressuppgifter för aktuella 
utställare samtliga utställningsresultat sedan tio år tillbaka samt i viss utsträckning även äldre resultat. 
   
På förbundets webbsida på Internet finns länkar till kommande utställningar de närmaste åren. Där 
publiceras också en utställningskalender med svenska representanter angivna. 
 
 
Wallberg-medaljen 
Wallberg-medaljen tilldelas utställare som vunnit sammanlagt minst tio guldmedaljer eller stora guld-
medaljer vid utställningar som beviljats patronage av FIP eller FEPA. Vid MALMEX 2018 delades 
medaljen ut till fyra utställare: medalj nr 13 till Stefan Heijtz, nr 14 till Richard Bodin, nr 15 till Fredrik 
Ydell och nr 16 till Sven Påhlman. 
 
 
Slutord 
Efter tre år med den nya instruktionen kan Utställningskommittén konstatera att verksamheten som 
berör utställningar har fortskridit på ett bra sätt, med nära och goda relationer mellan Förbunds-
styrelsen och Utställningskommittén. Kommittén har kunnat leverera den av förbundsstyrelserna i SFF 
och SFU beställda verksamheten och i samråd med förbundens representanter har vi kommit överens 
om hur verksamheten ska vidareutvecklas. Verksamhetsmål för 2018–2019 har fastställts av Utställ-
ningskommittén. Rekrytering av nya jurymän och utbildning av dessa liksom fortbildning av hela 
Utställningskollegiet är angelägna uppgifter för att vidmakthålla och förstärka de kunskaper som 
erfordras för att ge de svenska utställarna råd och vägledning.. 
 
 
Utställningskommittén 
 
 
Peter Nordin, ordförande  Bengt Bengtsson, sekreterare  Erik Hamberg, ledamot      
 
 
Bo Dahlner, SFF-representant              Bertil Eriksson, SFU-representant 
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Till:  
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare, till 
Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information 
 
 
 
 
Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2019 
 

Utställningsverksamheten nationellt 
och internationellt under 2019 
 
Inledning 
Utställningskollegiets (UK) prioriterade uppgift och uppdrag från Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) är 
att göra det möjligt för svenska utställare att uppnå bra resultat inom utställningsfilatelin. 2019 
dominerades ur svensk synpunkt helt av STOCKHOLMIA 2019, den största utställningen som hållits i 
Sverige sedan 1986. Därutöver arrangerades endast två internationella utställningar med svenskt 
deltagande. En av dem ägde rum ett fåtal dagar efter den svenska och väckte därför inte det intresse 
som annars skulle varit fallet. 68 exponat representerade Sverige vid dessa utställningar. Tre utställare 
erhöll specialpris, vilka tilldelas som en markering för utmärkt behandling av bedömningskriterier. 
Nedanstående medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från internationella ut-
ställningar under 2019.  

 
Utställning Typ GP SG 

SP 
SG G 

SP 
G SV 

SP 
SV V 

SP 
V SS S SB B D S:a 

STOCKHOLMIA Int   9  14  10  6 4 2    45 

CHINA FIP    1   1        2 

NORDIA  Nord 1  2 2 1  3  2 4 2 2 2  21 

Summa  1  11 3 15  14  8 8 4 2 2  68 

 
 

  
 
 
I fokus nationellt under 2019 
Den stora begivenheten under året var STOCKHOLMIA 2019 i Stockholm Waterfront Congress Centre 
den 29 maj–2 juni. En regional utställning, IENECOPIA 2019, arrangerades i Huskvarna den 27–28 
april, en nationell POSTEX 2019 på samma plats den 28 april, samt en regional utställning för ungdom, 
FRIMUNG 2019, i Stockholm (Postmuseum) den 9–10 november. 
 

Gustaf Douglas erövrade Grand Prix 
Nordic i NORDIA 2019 med exponatet 
”Classic Finland 1845-1859 – The Hand-
printed Oval Design” 
Foto: STOCKHOLMIA 2019  

UtstK beslut 2020-01  

Bilaga B 

8 d. Verksamhetsberättelse utställningsverksamheten 2019
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En fortbildning för Utställningskollegiets aktiva jurymän anordnades under STOCKHOLMIA 2019 med 
åtta deltagare. Exponat bedömdes individuellt första dagen och dag två träffades man för att sam-
manfattningsvis jämföra poäng och kommentarer. 
 

 

Information om UK och dess verksamhet 
Den externa informationen om UK gällande planerad och genomförd verksamhet, utställningsresultat 
m.m. fokuseras på att göras tillgänglig främst genom SFF:s webbsida på Internet. 
 
Internt inom UK ansvarar ordföranden för att regelbundet publicera såväl information som ämnen 
inom kompetensutveckling via elektroniska meddelanden till kollegiets medlemmar. Verksamhetsmål 
för 2018–2019 godkändes vid UK-mötet den 11–12 november 2017. Utställningskommittén ansvarar 
för att planerad verksamhet genomförs. 
 
 
Utställningskommitténs sammansättning 
Utställningskommittén har under 2019 varit konstituerad enligt följande: 
Ordförande    Peter Nordin  (Vald av UK:s medlemmar) 
Sekreterare    Bengt Bengtsson (Vald av UK:s medlemmar) 
Ledamot    Erik Hamberg  (Vald av UK:s medlemmar) 
SFF-representant    Bo Dahlner  (Vald av SFF:s förbundsstyrelse) 
SFU-representant   Bertil Eriksson  (Vald av SFU:s förbundsstyrelse)  
 
 
Utställningskommitténs verksamhet 
Utställningskommittén har till uppgift att utse jury till regionala och nationella utställningar, att utse 
kommissarier och nominera jurymän till internationella utställningar samt att bevaka Sveriges 
intressen i FIP och i dessa frågor ge råd till SFF:s förbundsstyrelse. Utställarregistret uppdateras fort-
löpande. Utställningskommittén svarar för ekonomisk planering och budgetering av verksamheten. 
Jurylistan har uppdaterats och fortbildning av de aktiva jurymännen har genomförts i samband med 
UK-mötet i november. En utställningskalender publiceras på nätet. Utställningskommittén samman-
trädde den 15 november i Uppsala (beslut 2019–14) och har därutöver fattat 13 beslut per capsulam 
med beteckningarna 2019–01 till 2019–13.  
 
 
Utställningskollegiets ordinarie sammanträde 
Ett ordinarie sammanträde med Utställningskollegiet har genomförts den 15 november i Uppsala. 
Enligt instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomfördes val av ordförande 
och två ledamöter i Utställningskommittén för 2020–2021.  

 
 
Medlemmar i UK samt jurylistan 
Utställningskollegiet har vid årets slut 20 medlemmar, varav två är seniorkonsulter. En ny medlem 
har invalts. Under året avled seniorkonsulten Hasse Brockenhuus von Löwenhielm. Två medlemmar 
har utträtt ur kollegiet. 
 

•  2 seniorkonsulter 
• 3 FIP-jurymän 
• 1 FEPA-juryman 
• 4 nordiska jurymän  
• 7 nationella jurymän 
• 1 regional juryman 
• 2 experter 
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Den av SFF:s förbundsstyrelse godkända jurylistan publiceras på Sveriges Filatelist-Förbunds webb-
sida tillsammans med Curriculum Vitae (CV) för de flesta av jurymännen. 
 
 

Utställningar internationellt med representation från Sverige 
Internationellt har vi haft svenska kommissarier och/eller jurymän vid följande utställningar: 

 
• STOCKHOLMIA 2019 Internationell utställning i Stockholm. Generalkommissarie var Jan 

Berg och biträdande generalkommissarie Bengt Bengtsson. I juryn ingick Peter Nordin 
(jurysekreterare), Bengt Bengtsson, Erik Hamberg och Fredrik Ydell. 

• CHINA 2019 FIP-utställning i Wuhan, Kina. Svensk kommissarie var Hasse Brockenhuus 
von Löwenhielm. 

• NORDIA 2019 Nordisk utställning i Sarpsborg, Norge. Svensk kommissarie och juryman var 
Fredrik Ydell. 

• FILATELISTISK SELSKAB 100 ÅR Nationell utställning i Köpenhamn, Danmark. Inbjudna 
jurymän var Bengt Bengtsson och Tommy Samuelsson. 

 
 

 
 
 
Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU 
Den regionala utställningen IENECOPIA 2019 som arrangerades i Huskvarna den 27–28 april lockade 
hela 33 exponat. Av dem som där kvalificerade sig för nationell nivå hade tio valt att delta i POSTEX 
2019 som den 28 april anordnades på samma plats. En regional utställning för ungdom, FRIMUNG 
2019, ägde rum i Stockholm (Postmuseum) den 9–10 november med tio exponat i tävlingsklass.  
 
Jury för IENECOPIA var Richard Bodin (ordförande), Erik Hamberg och Cajsa Ojakangas. Dessa 
utgjorde också jury för POSTEX. 
 
I juryn för FRIMUNG ingick Cajsa Ojakangas (ordförande) och Bertil Eriksson. 
 
 
 
 
 

 
 
Internationellt arbete 
Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är fram till 2020: 

 

Traditionell filateli  Jan Berg  
Posthistoria   Richard Bodin  
Luftpost   Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli   Fredrik Ydell 
Helsaker   Lennart Daun 
Stämpelmärken  Vakant (efter Hasse Brockenhuus von Löwenhielm)  

Christer Karlsson är 2019 
godkänd som regional 
juryman och medlem av 
Utställningskollegiet 
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I juryn för SKARUNG ingick Bengt Bengtsson (ordförande) och Bertil Eriksson, i juryn för FRIMUNG 
ingick Cajsa Ojakangas (ordförande) och Andreas Tärnholm. 
   
 
Internationellt arbete 
Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är fram till 2020: 

 

Traditionell filateli  Jan Berg  
Posthistoria   Richard Bodin  
Luftpost   Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli   Fredrik Ydell 
Helsaker   Lennart Daun 
Stämpelmärken  Hasse Brockenhuus von Löwenhielm  
Motivfilateli   Sten-Anders Smeds  
Ungdomsfilateli Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som representant för 

FEPA) 
Filatelistisk litteratur  Erik Hamberg 
Förfalskningar  Helena Obermüller Wilén 
 
 

Utställningskollegiets övriga ansvar 
Registret över utställare förs av Bengt Bengtsson och innefattar förutom adressuppgifter för aktuella 
utställare samtliga utställningsresultat sedan tio år tillbaka samt i viss utsträckning även äldre resultat. 
   
På förbundets webbsida på Internet finns länkar till kommande utställningar de närmaste åren. Där 
publiceras också en utställningskalender med svenska representanter angivna. 
 
 
Wallberg-medaljen 
Wallberg-medaljen tilldelas utställare som vunnit sammanlagt minst tio guldmedaljer eller stora guld-
medaljer vid utställningar som beviljats patronage av FIP eller FEPA. Vid MALMEX 2018 delades 
medaljen ut till fyra utställare: medalj nr 13 till Stefan Heijtz, nr 14 till Richard Bodin, nr 15 till Fredrik 
Ydell och nr 16 till Sven Påhlman. 
 
 
Slutord 
Efter tre år med den nya instruktionen kan Utställningskommittén konstatera att verksamheten som 
berör utställningar har fortskridit på ett bra sätt, med nära och goda relationer mellan Förbunds-
styrelsen och Utställningskommittén. Kommittén har kunnat leverera den av förbundsstyrelserna i SFF 
och SFU beställda verksamheten och i samråd med förbundens representanter har vi kommit överens 
om hur verksamheten ska vidareutvecklas. Verksamhetsmål för 2018–2019 har fastställts av Utställ-
ningskommittén. Rekrytering av nya jurymän och utbildning av dessa liksom fortbildning av hela 
Utställningskollegiet är angelägna uppgifter för att vidmakthålla och förstärka de kunskaper som 
erfordras för att ge de svenska utställarna råd och vägledning.. 
 
 
Utställningskommittén 
 
 
Peter Nordin, ordförande  Bengt Bengtsson, sekreterare  Erik Hamberg, ledamot      
 
 
Bo Dahlner, SFF-representant              Bertil Eriksson, SFU-representant 
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8 e. Verksamhetsberättelse expertrådet 2018–2019

Expertrådets verksamhetsberättelse för åren 2018 och 2019

Expertrådet har haft följande medlemmar: Helena Obermüller Wilén (ordf.), Sören Andersson, Göran Heijtz, 
Peter Lorentzon, Karl Arne Norsten och Olle Pettersson.
Rådet har haft 3 fysiska sammanträden. Däremellan har medlemmarna haft kontakt via telefon och e-mail. 
Expertrådet har bevakat auktioner och vid flertal tillfällen lyckats förhindra att förfalskningar har blivit 
sålda.

Expertrådets utställningsexponat är nu utlagt på nätet med adressen http://netex.se/sverige-förfalskningar/. 
Information om detta har publicerats i Filatelisten nr 2 2018.

Expertrådet har tagit kontakt med Tradera och informerat om förekomsten av helförfalskade eller förbätt-
rade stämplar. Därvid konstaterades det att Traderas intresse av att agera föreföll tämligen svalt. Expertrådet 
publicerade då en varning i Filatelisten (nr 3, 2019). Peter Lorentzon har skrivit en artikel i Filatelisten om 
falska stämplar med bildexempel från Tradera (nr 7, 2019). Han har även publicerat en artikel om Parisför-
falskningarna i Filatelisten (nr.3, 2018). 
I Facit Special Classic 2020 (utkom 2019) finns en artikel om ”Bedömning av förskjutna påtryck på Gustav 
V Medaljong. Provisorier 1917-1918”av Peter Lorentzon, samt en artikel: ”Nyanskorrigeringar av Oscar II i 
koppartryck”av Peter Lorentzon med hjälp av Olle Pettersson. 

Peter Lorentzon och Göran Heijtz har under 2019 hållit föredrag om förfalskningar på Postmuseum för 
Hembygdsfilatelisterna. Peter Lorentzon har hållit fördrag i oktober 2019 i Falkenberg och i november 2019 
i Järfälla. Bägge föredragen om förfalskningar.

För Expertrådet Huddinge 28.1 2020

Helena Obermüller Wilén
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Provnummer av  den tidning som vi i dag benämner Filatelisten.
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8 f. Årsredovisning 2018
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8 g. Årsredovisning 2019

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 3
- balansräkning 4
- noter 6
- underskrifter 8

      Sida 1 av 8

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31.

Org.nr. 802000-8747

Å R S R E D O V I S N I N G

för

SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr. 802000-8747

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

2019 2018 2017 2016
1 956 061 1 805 719 1 941 935 1 964 818

24 365 65 443 208 378 83 046
34,05 29,29 27,79 18,39

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 630 337
Årets resultat 24 365

654 702

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 654 702

654 702

Soliditet (%)

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Definitioner av nyckeltal, se noter

Under året har förbundet deltagit vid världsutstälningen Stockholmia 2019.  Förbundet arrangerade flera 
välbesökta föredrag, sålde böcker och värvade många nya medlemmar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Allmänt om verksamheten
Sveriges Filatelistförbund (SFF) har till uppgift att främja och organisera samlande av frimärken, vykort 
och övriga filatelistiska objekt samt bältesspännarmaterial. SFF anordnar även frimärksutstälningar och 
samverkar med Sveriges Frimärksungdom.

Sida 2 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND

2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

1 956 061 1 805 719
2 14 767 20 251

1 970 828 1 825 970

-496 589 -360 538
-687 236 -627 048

3 -750 822 -764 728
-11 816 -8 227

-1 946 463 -1 760 541

24 365 65 429

0 73
0 -59
0 14

24 365 65 443

24 365 65 443

24 365 65 443

Resultat före skatt

Årets resultat

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Övriga externa kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Handelsvaror och förnödenheter

Org.nr. 802000-8747

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader

Sida 3 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND

2019-12-31 2018-12-31
Not

4 53 034 64 850
53 034 64 850

53 034 64 850

35 264 26 782
35 264 26 782

111 737 29 543
50 911 112 077
25 253 19 732

187 901 161 352

1 646 519 1 898 992
1 646 519 1 898 992

1 869 684 2 087 126

1 922 718 2 151 976

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Handelsvaror och förnödenheter
Summa varulager

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Org.nr. 802000-8747

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Sida 4 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND

2019-12-31 2018-12-31
Not

Org.nr. 802000-8747

BALANSRÄKNING

630 337 564 894

24 365 65 443

654 702 630 337

5 87 929 129 929
87 929 129 929

0 1 000
154 235 166 668

6 1 025 852 1 224 042
1 180 087 1 391 710

1 922 718 2 151 976

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Övriga skulder
Långfristiga skulder

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Sida 5 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr. 802000-8747

Antal år

5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 2019 2018

0 1 687
14 767 18 564
14 767 20 251

Not 3 2019 2018

1,25 1,25

Noter till balansräkningen

Not 4 2019-12-31 2018-12-31

193 850 169 773
0 24 077

-71 123 0
122 727 193 850

-129 000 -120 773

71 123 0
-11 816 -8 227
-69 693 -129 000
53 034 64 850

Tillämpade avskrivningstider:

Övriga rörelseintäkter

Bidrag från medlemmar och föreningar
Övriga intäkter

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på 
försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda

Medelantal anställda har varit

Medelantal anställda

NOTER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Medelantal anställda

Not 1   Redovisningsprinciper

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Sida 6 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr. 802000-8747

NOTER

Not 5 2019-12-31 2018-12-31

1 500 0
2 000 4 500

26 662 26 662
1 814 1 814

55 953 96 953
87 929 129 929

Not 6 2019-12-31 2018-12-31

850 539 1 062 509
78 444 64 644
18 168 18 055
57 175 78 834
21 526 0

1 025 852 1 224 042

Övriga noter

Not 7 2019-12-31 2018-12-31

Finns inga Finns inga

Not 8 2019-12-31 2018-12-31

Finns inga Finns inga

Not 9

Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Upplupna semesterlöner

Bidrag ramar

Övriga förutbetalade intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda 

Netex
Samlamera

Strandell konto

Långfristiga skulder

Övriga upplupna kostnader

Förutbetalade medlemsavgifter

Upplupna sociala avgifter

Stockholmia 55

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Definition av nyckeltal

Sida 7 av 8
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr. 802000-8747

NOTER

Skillingaryd 2020-01-31

Bo Dahlner Ivan Forsgren

Mikael Blomquist Ulf Nilsson Lars Haagen

Jan Palmén Leif Ledmyr

Jöns-Petter Ivarsson Ulf Wahlgren
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     

Sida 8 av 8
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Lennart Daun

Gunnar Dahlvig

Förbundet har två hedersord-
förande: Gunnar Dahlvig och 
Lennart Daun.

80 öre medaljong äkt-
stämplat på adresskort 14 
juli 1918. Det är ett av de 
så kallade Värnamofri-
märkena. Ur Niclas Eriks-
sons samling.
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9 a. Revisionsberättelse för 2018
Revisionsberättelse
Sveriges Filatelist-Förbund
Org. nr 802000-8747

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Sveriges Filatelist-Förbund för räkenskapsåret 2018.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. Detta kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprät-
tar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga med hänsyn till omständigheterna , men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla 
väsentliga avseenden en rättvisande bild av Sveriges Filatelist-Förbunds finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen 
fastställes.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande förbun-
dets resultat samt styrelsens förvaltning för Sveriges Filatelist-Förbund för räkenskapsåret 2018.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvar för förslaget till dispositioner beträffande förbundets resultat, och det är 
styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt förbundets stadgar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande förbundets re-
sultat och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förbundets resultat har vi 
granskat om förslaget är förenligt med förbundets stadgar.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot förbundet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar.

Uttalanden
Vi tillstyrker att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att samtliga styrelseleda-
möter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 25 mars 2019

Ulf Wahlgren   Boris Preijde
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9 b. Revisionsberättelse för 2019
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Motion 1 

Rädda historiska nummer av tidningen digitalt 

Sedan lång tid tillbaka gör vi vår tidning med hjälp av helt digitalt original (PDF-dokument). Dessa 
finns idag lagrade hos redaktören. Jag anser att dessa borde vara tillgängliga för fler, helst alla 
medlemmar. 
Att lagra dessa digitala original på ett ställe medför en viss risk. Vid t.ex en eldsvåda försvinner de. 
Om redaktören skulle bli långvarigt sjuk, eller avlida, kan dom bli svåra att komma åt för förbundet. 
Förbundet bör därför inventera och säkerställa så att dessa digitala original bevaras på minst två säkra 
platser. Vi bör också överväga att på sikt åter publicera dem i digitalt format. 
Jag yrkar således på: 
• Inventera och säkerställa så att dessa digitala original bevaras på minst två platser 
• Undersöka möjligheterna att åter publicera dem i digitalt format. 
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta. 
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen delar motionärens omsorg om tidningens arkivering på ett tillfredställande säkert sätt. Därför 
är frågan under utredning för att fastlägga vilken alternativ lösning som är lämplig med hänsyn till 
behovet.  

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad.  

  

12. Inkomna motioner och styrelsens svar
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Motion 2 

Digital utgivning av tidningen 

Vår medlemstidning SFT Filatelisten är idag en mycket uppskattad tidning bland våra medlemmar. 
Inget är så bra att det inte kan förbättras. 
Idag ges tidningen ut enbart som papperstidning. Väldigt många facktidningar idag kommer också i 
digitalt format. Idag finns hjälpmedel för att förvandla tidningen direkt från tryckoriginal till digitalt 
format. 
Genom att även ha tidningen i digital form, kan vi i framtiden erbjuda medlemskap till lägre kostnad 
eftersom vi inte behöver betala porto. Ett digitalt format är också mer attraktivt för den yngre 
generationen, vilket kan ge ett ökat intresse för vår hobby. 
Fördelar med ett digitalt format: 
• Tidningen kan läsas på valfri telefon, läsplatta eller dator. 
• Det är möjligt att söka efter gamla artiklar. 
• Det är möjligt att lägga in länkar på hemsida och i sociala medier. 
• Det är möjligt att förstora text och bilder. 
• Det går att få texten uppläst. 
Jag yrkar således på: 
• Undersöka möjligheterna ge ut tidningen i digitalt format. 
• Om möjligt redan inom kommande kongressperiod ge ut tidningen digitalt som ett 
komplement till den tryckta tidningen. 
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta. 
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen delar motionärens bedömning vad gäller fördelarna med att ha tidningen tillgänglig i digital 
form. Därför bör det utredas vilka problem som kan vara förknippade med en utgivning i digitalt 
format.  

Styrelsen tillstyrker därför att motionen antas av kongressen.  
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Motion 3 

Tillsätta redaktionskommitté 

Vår medlemstidning SFT Filatelisten är idag en mycket uppskattad tidning bland våra medlemmar. 
Inget är så bra att det inte kan förbättras. 
Idag beslutar redaktören till 100% vad som skall publiceras. Redaktören är dessutom ansvarig 
utgivare. Detta är enligt min mening inte den bästa organisationen för att utveckla en tidning. 
Tidningen skall vara ett organ som är vår styrelses förlängda arm ut mot medlemmar och andra 
intressenter. Jag upplever idag att ingen i styrelsen kan påverka innehållet, utan att allt beslutas av 
redaktören. 
Om det istället finns en ansvarig utgivare t.ex vår styrelseordförande, en redaktör och kompletterad 
med ytterligare en person så skulle ansvaret delas av flera. Tillsammans bildar de en 
redaktionskommitté́. Jag tror då att tidningens innehåll då kan breddas och förbättras. Dessutom får 
styrelsen ett organ som man har möjlighet att prägla. 
Jag yrkar således på: 
• Att tillsätta en redaktions kommitté enligt beskrivning ovan. 
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta. 
Med Vänlig hälsning  
Lars Nordberg 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen delar inte motionärens bedömning vad gäller fördelarna med att ha en redaktionskommitté 
för tidningen. Om man beaktar hur det dagliga arbetet på en tidningsredaktion bedrivs, inses det 
orimliga i att i demokratisk ordning hålla möte om vad som skall vara mest aktuellt för dagen. Det är 
ingen tillfällighet att det i rättsstrukturen åläggs en tidningsutgivare att utse en ansvarig utgivare som 
tar ansvar för det som förmedlas i tidningen.  

För övrigt är tidningen förbundets språkrör som företräder dess ledning och medlemmar i olika 
opinionsyttringar. Yttrandefriheten värnas av redaktören och innebär inte att vem som helst kan göra 
anspråk på att komma till tals.  

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås av kongressen.  
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Motion 4 

Alternativt betalningssätt för medlemsavgiften 

Medlemsavgiften är för en del medlemmar relativt hög. Det är en del medlemmar som avslutar sitt 
medlemskap när dom får inbetalningskortet. Det är också lätt att glömma när de flesta räkningar idag 
kommer digitalt. 
För att minska denna risk föreslår jag att vi inför alternativa sätt att betala medlemsavgiften. 
Genom att införa digital faktura och/eller autogiro minskar vi risken att glömma att betala 
medlemsavgiften. 
Genom att frivilligt kunna dela upp avgiften, t.ex månadsvis kommer medlemmarna inte att uppleva 
den alltför hög. 
Jag yrkar således på: 
• Att införa alternativa sätt att betala medlemsavgiften via digitala kanaler 
• Ge styrelsen i uppdrag att snarast genomför detta. 
Med Vänlig hälsning Lars Nordberg 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen delar motionärens bedömning vad gäller fördelarna med att införa alternativa sätt att betala 
medlemsavgiften. En utredning pågår för att klarlägga hur en sådan ordning skall kunna införas.  

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad.  

Motion 5 

Anordna SM vid nationella eller nordiska utställningar samt att ett särskilt reglemente 
för detta upprättas 

Skivaryds Samlarklubb och Värnamo Filatelistförening hade vid sina utställningar 2011 och 2015 SM 
i olika klasser vilket gav extra mycket PR till vår hobby och samtidigt lyckades föreningarna få 
respektive kommun att upplåta lokaler helt utan kostnad. Det var utan tvekan tack vare denna SM-
status detta lyckades. 
Nu vet vi ju inte om detta lyckas på andra håll men kan vara ett sätt, 
För att göra det lättare att arrangera utställningar och att få ökad uppmärksamhet kring vår hobby vill 
vi föreslå  
att en arrangör i samråd med utställningskommittén får anordna Frimärks-SM, Vykorts-SM eller andra 
SM vid nationella eller nordiska utställningar samt att ett särskilt reglemente för detta upprättas. 

Skivaryds Samlarklubb och Värnamo Filatelistförening 

Styrelsens yttrande 
 
Motionärerna genomförde på ett framgångsrikt sätt frimärks- och vykortsutställningen 
SKIVARYD 2011 som marknadsfördes som Svensk Mästerskap för Vykort, Open och 
Ungdom. Slogan för utställningen var SKIVARYD TILL 1000. Dessa initiativ var helt och 
hållet ett resultat av kreativa människor i de båda föreningar som nu är motionärer till 
förbundskongressen. Det ledde till ökat intresse från media och gav också utställningen ett 
nytt uttryck. 
 
SKIVARYD 2011 genomfördes med stöd av ett specialreglemente som godkänts av 
förbundets dåvarande utställningskommitté. Det följde helt de grundprinciper som sedan 
länge tillämpas för nationella och regionala utställningar. 
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SM i friidrott korar svenska mästare i en rad olika grenar. På samma sätt kan vi kora segrare i 
exempelvis Traditionell filateli, Posthistoria, Open, Vykort och Ungdom. SKIVARYD 2011 
hade det inte inskrivet i reglementet, men det finns inga hinder för att så sker. 
 
En utställningsarrangör som vill marknadsföra sin utställning som Svenskt Mästerskap kan 
göra det i samråd med Utställningskommittén i förbundet. I det specialreglemente som 
upprättas för varje utställning kan dessa förutsättningar enkelt infogas. Inga ändringar i 
gällande utställningsreglementen erfordras. 
 
Motionen bör därmed anses besvarad. 
 

 

Motion 6 

Lokal klubbutställning: ”Min Samling” 

Motionären yrkar på att SFF: 
– Lägger ut valda delar av nedanstående information på förbundets hemsida på lämplig plats. 
– Att SFF ger ett positivt svar på denna nya utställningsform. 
– Att SFF medverkar till att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda denna typ av utställningsverksamhet. 
– Att en mindre budget anslås till detta ändamål. 

Förslag till en helt ny utställningsform 
Lokal klubbutställning:  ”Min Samling” 

Jag tänkte vidareutveckla en idé som Jönköpings Filatelist-Förening väckte genom en motion på 
kongressen i Malmö 2018 om en helt ny typ av utställningsform som väsentligt skiljer sig från de 
traditionella utställningarna såsom Regionala, Nationella och Nordiska. 

Sveriges Filatelist-Förbund vill ju locka fler samlare för att visa upp sina alster för samlarvänner, i 
klubben eller kanske för allmänheten vid t ex Frimärkets Dag. 

Avsikten var då att SFF skulle bilda, i samband med kongressen 2018, en grupp som skulle fundera på 
hur ett sådant upplägg kunde vara. Svaret på kongressen 2018 var då att Förbundsstyrelsen kommer 
under nästa mandatperiod inleda ett samarbete med UK som syftar till att genom olika insatser få fler 
nya utställare till den svenska utställningsfilatelin. 

Responsen har varit svag från både FS och UK. Kanske för att idén inte var tillräckligt utarbetad och 
formulerad? Här kommer ett förslag på mina tankar och hur denna form av utställning kan te sig i en 
framtid. 

För dyrt att ställa ut sin samling idag 
För att lyckas med att locka till sig helt nya samlare som vill börja att visa sin samling, går det inte att 
börja med att ställa ut till exempel 48 blad i 3 ramar eller för ett visst område enbart en ram. Vad blir 
då kostnaden för att ställa ut sin samling första gången på en traditionell regional utställning? 
Utställaren får betala minst 500 kronor och upp till ett par tusen. Det är anmälningsavgift, ramavgift, 
försäkring och transport av samling till och från utställningsplatsen. Vem vill lägga ner dessa pengar? 
Troligen knappast någon förstagångs-utställare! Här menar vi verkligen förstagångsutställare, inte en 
tidigare utställare med ett nytt exponat. 
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Det kvittar hur duktig man är på sitt samlingsområde så blir det hela tiden korrigering av montering 
och kompletteringar av samlingen för att på nästa utställning få ytterligare några poäng. För varje 
utställning kostar det oftast flera tusen kronor per exponat om man har 6 till 8 ramar. 

Varför är det så dyrt att ställa ut? Den största kostnaden är lokalhyra, transport av ramar. Sedan ska ett 
antal jurymän tillsättas och då tillkommer kostnader för resor, hotell och mat. 

Det blir svårare att få tag på ”eldsjälar” att ordna utställningar 
Ett problem som blir mer och mer påtagligt är att det numera inte finns så många föreningar i Sverige 
som mäktar med att arrangera traditionella utställningar. Kanske är det inte mer än 5, möjligen 10 
föreningar, som skulle kunna arrangera en regional eller nationell utställning den närmaste tiden. Ofta 
är det en föreningsstyrelse som tar initiativet till en utställning i samband med ett jubileum och vi vet 
ju alla att de flesta i styrelserna blir allt äldre. I dag finns det f.n. ingen regional eller nationell 
utställning planerad i Sverige. 

Det nya sättet att ställa ut – Visa också samlingen på netex.se 
Nytänkande måste ske i alla organisationer inom verksamheten. Ett förbunds mål inom vårt område är 
bl a att påverka sina medlemmar att aktivt samla och visa upp vad man har i sina byrålådor. Detta har 
skett under åtminstone de senaste 100 åren genom traditionella utställningar. Kostnaden för att visa 
upp sitt exponat sätter säkert käppar i hjulet för en ny utställare. Numera kommer internet alltmer in i 
bilden i samhället i mängder av olika sammanhang. 

Många av oss köper redan objekt till samlingen på olika auktionsföretags nätsajter. 

För oss samlare har vi under många år kunnat visa upp våra samlingar på internetsajten netex.se. 
Netex.se ingår ju numera som en del av SFF. Där är det kostnadsfritt att lägga upp sin skannade 
samling. Här kan man också lägga upp samlingar som inte ska utställningsbedömas.  Många SFF-
medlemmar har lagt upp sina samlingar på netex.se.   

Varför ska vi ha en ny utställningsform ”Min Samling”? 

Det ska vara billigare och enklare att ställa ut. Exponatet måste dock vara monterat på egentillverkade 
blad i A4 eller A3-format. Vi behöver inte ha traditionella utställningsramar i metall och plexiglas. 
Samlingen kan istället fotokopieras/ skannas i färg och monteras på pappskärmar som t ex kommuner 
använder sig av vid bl a planförslag. På dessa skärmar sätter man fast bladen med ritningsnålar Det 
finns tillverkare i Sverige vars skärmformat motsvarar förbundets utställningsramar. 

Då kan exponaten visas på Frimärkets Dag eller i samband med någon av landets alla frimärks- och 
vykortsmässor. Vill man visa upp exponaten även under en längre tid, kan man göra det på t ex en 
offentlig plats såsom på ett bibliotek eller museum. 

Själva bedömningen av samlingen är inte det viktigaste utan fokus ska ligga mer på hur man kan 
utveckla sitt samlingsområde genom olika tips. Ett sätt som är rätt kul är att allmänheten får rösta. På 
Frimärks-SM 1992 i Jönköping röstade också allmänheten och en ung flicka som samlade fjärilar vann 
första priset i konkurrens med andra traditionella samlingar. 

Ett PM/Protokoll med förslag till vidareutvecklingen av samlingen kan ev. utfärdas av personer från 
en föreningsstyrelse som har viss kunskap om utställningsverksamhet. Utställningstypen ”Min 
Samling” ska alltså ha sitt egna enkla ”reglemente” och det ska inte finnas någon direkt koppling eller 
kvalificering som berör SFF:s traditionella utställningsverksamhet. 

Vad ska ett reglemente för ”Min Samling” innehålla? 
Det ska vara enkelt att ställa ut. Man ska inte behöva dokumentera objekten lika mycket, planen ska 
vara mycket enklare. 



57

	

7	
	

Dock är det mycket viktigt att hela samlingen har en ”röd tråd” och snyggt monterad. Exponatet ska 
vara uppsatt så att betraktaren får en bra och snabb inblick i samlingsområdet. Innehållet behöver inte 
vara bara filateli. Här ska man kunna blanda på ett sådant sätt att själva samlingen blir intressant att 
titta på. Vill man ha med t ex 75 % icke-filatelistiskt material typ vykort och bilder och resterande 
filateli så ska det inte möta några hinder. 

Ett ”reglemente” för utställningsformen ”Min Samling” behöver kanske inte ha någon klassindelning 
såsom dagens utställningsreglementen har. 

Förutsättningen för att få nya medlemmar att ställa ut är att det är enkelt och att det inte ska kosta för 
mycket. 

Kurser och utbildning 

Vi vill ju förkovra oss i vårt samlingsområde och frågor som vi ofta funderar på är på vilket sätt man 
kan få sin samling bättre med mer varierande material. Kontakter med andra utställare och att prata 
med etablerade jurymän är ett bra sätt att komma vidare i sitt samlingsbyggande. Kolla också på 
netex.se. 

Att arrangera endagarskurser i enkel samlingsuppbyggnad tror jag starkt på. Denna utbildning kan 
med fördel ske på olika platser i Sverige. Dock bör man inte ha mer än 10-15 mils resa till orten där 
kursen är förlagd. 

Steg 1 är att man lär sig hur man bygger upp olika samlingar, vad man kan ha med för material och 
hur det ska presenteras. 

Steg 2 är att lära sig att montera en samling när man har tillräckligt material. 

Att skriva ut monteringsbladen via en dator är inte några större svårigheter. 

Man kan använda ett gratisprogram typ ”Open Office” som man kostnadsfritt laddar ner från nätet och 
som till 95% har samma funktioner som Microsoft Word ordbehandlingsprogram. Det går alldeles 
utmärkt att göra olika stora rutor och att skriva in text på valfri plats på ett blad av kraftigare papper. 
Formatet kan vara antingen A4 eller A3. A3-blad har ju blivit populärt, dock är en A3-skrivare dyrare 
att införskaffa än en skrivare för A4-format. 

Kort sammanfattning 
Utställningstypen ”Min Samling” kan bli ett nytt sätt av visa vad man samlar på. Motionen avser hur 
man kan utveckla sitt samlande och visa upp vad man har på ett strukturerat sätt på egentillverkade 
blad. Idén borde kunna utvecklas mer och målsättningen är att vi ska få upp intresset för att på ett 
trevligt, enkelt, billigt och personligt sätt visa upp sin samling för samlarvänner och allmänheten. 

Jönköpings Posthistoriska Förening 
Styrelsen, genom Hans-Ove Aldenbrink 

Styrelsens yttrande 
 
Motionen lyfter den väsentliga frågan hur man ska få nya utställare och överhuvudtaget få våra 
medlemmar att våga och vilja visa vad de samlar på. Idén med att man på föreningsnivå genomför 
olika aktiviteter, exempelvis ”Min samling” är positivt och ska uppmuntras. 

Förbundsstyrelsen är dock övertygad om att det är fel väg att gå om man ska införa ett nytt regelverk. 
Vill man ställa ut och få sin samling bedömd är det viktigt att samma regler och förutsättningar gäller 
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så att man vet vad man ska jobba mot för mål. Det finns inget idag som hindrar en förening att dra 
igång en verksamhet liknande den som föreslås i motionen. Vill man nå helt nya utställare kan det vara 
bra om de inte känner sig begränsade av regler, för att våga börja ställa ut. Önskar man ge råd till 
dessa utställare finns ett underlag som Utställningskommittén hjälpt styrelsen att ta fram som svar på 
motion nummer 17, från förra kongressen. 

Utbildningar i alla former är även det något som ska uppmuntras. Ofta finns önskemål när man 
diskuterar detta på kongresser, men när det arrangeras en centralt anordnad kurs måste dessa ofta 
ställas in för att det är ett för litet antal intresserade. Då är det bättre om man lokalt i föreningarna kan 
ta initiativ till att samla ett intresse, gärna i samarbete med sina grannföreningar. Har man underlag till 
en kurs kan Förbundsstyrelsen, med hjälp av Utställningskommittén, hitta kursledare som kan ta på sig 
en sådan utbildning. 

Därmed anser styrelsen att motionen ska anses vara besvarad. 

Motion 7 

Framtida utställningar – förslag till nytt koncept 

Bakgrund 
Frimärksutställningar har i många årtionden varit en del av den verksamhet som har bedrivits inom 
den organiserade filatelin, under senare tid även inkluderande vykort. Men, det känns som att 
utställningarna håller på att dö ut. De kommer numera lite sporadiskt t.ex. när vissa föreningar vill fira 
ett jubileum. Under det sista årtiondet är det bara fyra regioner som har gjort något: Skåne, Halland, 
Småland och Stockholm. När jag frågade en av medlemmarna i Utställningskollegiet (UK) efter deras 
möte i november, vilka planer det finns på kommande utställningar, fick jag svaret: INGA! Men, man 
skulle göra en Postex år 2020, dvs. att en jury bedömer inskickade samlingar. Hur roligt är det? 

För ca 15 år sedan fanns det en ambition att det skulle arrangeras en nationell och två regionala 
utställningar per år. Det visade sig redan då vara väl optimistiskt, men för att utställningsverksamheten 
ska leva vidare, borde det arrangeras åtminstone en regional eller en nationell utställning per år. Om 
det under året endast finns en nationell, så kan denna precis som man gjort under en längre tid, även 
innehålla en regional del. 

Varför utställningar? 
Utställningskommitténs ordförande, Peter Nordin, skriver i en artikel i Filatelisten nr 7 2019 med titeln 
“Hur får vi fler utställare?” om varför man som samlare ska ställa ut, bl. a. den respons man får och att 
man får idéer om hur man kan vidareutveckla sin samling. Jag skulle vilja gå längre än så! Genom att 
bestämma sig för att ställa ut, måste man strukturera sitt material, hitta en röd tråd, samt sätta sig in i 
alla fakta rörande det valda området. Det är alltså mycket lärorikt för en själv, och man inser vad man 
kanske saknar. Det ger i slutändan också en stor tillfredsställelse när man fått ihop det hela på ett bra 
sätt. Genom att erbjuda medlemmarna att ställa ut, kan vi därmed bibehålla och kanske även förbättra 
den kompetens som finns rörande olika områden inom filateli och vykort. Såsom medlem i 
Expertrådet, anser jag det även mycket viktigt att detta kunnande förs vidare till kommande 
generationer av samlare. 

Peter Nordins artikel med försök att locka fler att bli utställare, förutsätter förstås också att det finns 
utställningar! 

Nyligen genomförda auktioner visar på att vi idag i Sverige har en oerhörd bredd på samlandet, inte 
minst av olika svenska områden. Det finns seriösa samlare av objekt från i princip alla olika 
emissioner och andra områden. Många av dessa samlare är ganska färska, åtminstone på denna nivå, 
och har aldrig ställt ut. Vill vi kunna bibehålla deras intresse och att de ska kunna förkovra sitt 
samlande, måste vi erbjuda dem möjlighet att ställa ut. En del av dem är säkert inte medlemmar i SFF, 
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men eftersom det är ett krav när man ska ställa ut, så bör även ett antal nya medlemmar kunna 
rekryteras. 

En annan anledning till utställningar, är den propaganda som utställningarna gör för samlandet. I det 
område där en utställning genomförs, kan man ofta få medial uppmärksamhet, vilket leder till en hel 
del allmänna besökare, där vissa med lite tur kan lockas att ansluta sig till en förening, eller åtminstone 
till att börja samla eller att återuppta ett tidigare samlarintresse. 

Varför finns inga utställningar planerade? 
Uppenbarligen fungerar inte det hittillsvarande sättet att göra utställningar på. I våra nordiska 
grannländer verkar man inte att ha samma problem, och där förekommer i princip nationella 
utställningar varje år. Men, här i Sverige, med minskande medlemsantal och ökande genomsnittsålder 
i föreningarna, finns det idag inte många föreningar som vill och kan ta på sig hela ansvaret för att 
arrangera. Det gäller både det ekonomiska ansvaret, som blir avskräckande för en förening med 
begränsad kassa, och själva genomförandet med alla dess detaljer. Har ingen av de personer som nu 
sitter i styrelserna heller varit med och hållit i en utställning tidigare, så blir det också lite av att 
uppfinna hjulet på nytt, även om det finns vissa handledningar. Det blir helt enkelt för stort för en 
förening, och därför händer inget! 

Hur skapa förutsättningar? 
Jag tror att man därför måste hitta ett helt nytt koncept! Den nyligen framgångsrikt genomförda 
utställningen Stockholmia 2019, visar på att man kan göra på ett helt annat sätt. I ledningsgruppen där 
ingick personer från olika delar av landet och lite speciellt i detta fall även ifrån England. Jag tror och 
hoppas att man skulle kunna göra på ett liknande sätt även för regionala och nationella utställningar. 
Genom att skapa en utställningsledning i SFF:s regi, kan medlemmarna i en förening eller en region 
hjälpa till med det praktiska genomförandet, men utan att behöva ta ansvar för själva arrangemanget 
eller ekonomin. Däremot kan de få glädje av den uppmärksamhet som utställningen får inom området. 

Arbetsgrupp 
På vilket sätt skulle man då kunna skapa dessa förutsättningar och också få något att hända? Mitt 
förslag är att SFF tillsätter en arbetsgrupp, bestående av personer med tidigare erfarenhet av att 
arrangera utställningar, och även sådana som är villiga att göra det i framtiden. Gruppens uppgift blir 
att bearbeta olika föreningar eller regioner, för att med deras hjälp hitta lämpliga lokaler till rimlig 
kostnad (t. ex. en skola på höstlovet eller sportlovet), och också deras stöd för det praktiska 
genomförandet. När väl ett lämpligt alternativ finns, och beslut om utställningen har tagits av SFF:s 
styrelse och Utställningskommittén (jag vet inte riktigt hur gången brukar vara), utses inom eller utom 
arbetsgruppen personer till en utställningsledning, t. ex. ordförande, kommissarie, ansvarig för 
ekonomi, utställningskatalog, marknadsföring, kontaktperson gentemot handlarna mm. Min egen 
erfarenhet från utställningsledningar, är att när det har ingått och letts av personer med tidigare 
erfarenhet, så har allt löpt på väldigt enkelt och smidigt. 

Efterhand som nya personer får erfarenhet av att arrangera utställningar, knyts dessa till arbetsgruppen, 
som därmed kan bibehålla kompetensen och skapa förutsättningar för framtida utställningar. 

Eftersom det redan finns både beteckningarna Utställningskollegiet (UK) (jurymedlemmar etc) och 
Utställningskommittén (UK:s styrelse plus representanter för SFF och SFU), har jag inget bra förslag 
på vad arbetsgruppen skulle kunna kallas, men kanske helt enkelt: Arbetsgrupp Utställningar. 

Om någon förening vill ta på sig hela ansvaret på samma sätt som tidigare skett, så ska det självklart 
också kunna ske. Dessutom bör väldigt stora utställningar såsom Nordia, som vi i Sverige genomför 
vart femte år, ha ett annat upplägg. För dessa brukar ett eget fristående bolag skapas. 

Kostnader 
Under de senaste 25 åren har ingen utställning gått med förlust. Genom att ha fri entré försvinner den 
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osäkerhet som tidigare fanns, när alla kostnader redan var klara, men publikintäkterna kanske sedan 
inte uppgick till de kalkylerade. Eftersom man idag kan göra det mesta digitalt eller via telefonmöten, 
bör kostnaderna för en utställningsledning spridd över landet, inte bli större än för en lokal grupp. 
Genom den erfarenhet som finns i gruppen, kan det hela också ske smidigare och på ett effektivt sätt. 
Utställningars genomförande på det föreslagna sättet, ska därmed inte behöva belasta SFF:s ekonomi. 

Motionären yrkar: 
1. Kongressen beslutar om att SFF:s styrelse tillsätter en permanent arbetsgrupp som ska arbeta 
för att skapa förutsättningar för kommande utställningar. 

2. Kongressen ger SFF:s styrelse i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen utarbeta 
riktlinjer för hur utställningar kan arrangeras i SFF:s regi. 

Göran Heijtz 
Medlem 13209 
Utställare regionalt, nationellt och internationellt 
Har ingått i minst sex utställningsledningar 
Medlem i Expertrådet 
Medlem i olika föreningsstyrelser sedan 1976 
Skribent om filateli och vykort i olika sammanhang 
Föredragshållare om filateli och vykort i olika sammanhang 
Ordförande i Sveriges Frimärkshandlareförbund 
Villig att ingå i arbetsgruppen enligt motionen 

Styrelsens yttrande 
 
Motionären tar upp en mycket viktig frågeställning och förbundsstyrelsen yrkar bifall på motionen.  
	

Utställning som här Ienecopia
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13. Verksamhetsplan för perioden 2020–2021
Ekonomi
• Förbundsstyrelsen ska fortsätta verka för att förbundets ekonomi förbättras.

Medlemsvärvning och marknadsföring
• En av de viktigaste uppgifterna under perioden 2020-2021 är verka för att antalet  medlemmar ska öka 

Medlemsfrågor
• Förbundsstyrelsen ska arbeta för att skapa ett betydande värde i att vara medlem i  Förbundet.
• Bättre utnyttja webbsidan för att attrahera yngre i en bredare krets.
• Nyhetsbrev kommer att skickas ut via e-post minst några gånger per år till medlemmar som angivit e-post-
adress.
• Arbeta för att få fler förmåner.

Förbundet ska svara för filatelins ansikte utåt nationellt, medan lokalföreningarna är dess ansikte utåt 
lokalt och regionalt. Därför måste samarbetet mellan föreningarna och förbundet fördjupas.

Förbundet måste:
• Erbjuda god service till lokala arrangemang, Frimärkets Dag, utbildning och administration.
• Stödja och uppmuntra föreningarna att inbjuda till regionala träffar, där representanter från styrelsen deltar 
och presenterar förbundet.
• Stödja och uppmuntra föreningarna att arrangera regionala och nationella utställningar, där filatelin syns 
och når ut. 
• Intensifiera kontakten med medlemsföreningarna, till exempel med fler nyhetsbrev

Kansliverksamheten
Ett effektivt kansli är av yttersta vikt för att bibehålla god service till enskilda medlemmar och föreningar. 
Under perioden ska den framtida kansliverksamheten utredas.

Tidskriften
Förbundets medlemstidskrift är ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekrytering. Tidskriftens an-
svarige utgivare följer de riktlinjer som Pressens samarbetsnämnd har givit ut, ”Spelregler för press, radio 
och TV”.  Styrelsen skall:
• Se till att Filatelisten fortsätter att vara Sveriges bästa filatelistiska tidskrift
• Göra det attraktivt att annonsera i Filatelisten genom att tidskriften har en bred, intresserad läsekrets 

Webbsida
Förbundets webbsida är också ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekryteringen.
Styrelsen ska därför arbeta vidare med:
• att utveckla webbsidan till Sveriges ledande nyhetssajt för filatelister och  vykortssamlare.
• att löpande presentera information och innehåll som lockar även icke-medlemmar till besök.
• att arbeta för att fler engagerar sig i publicering av artiklar på hemsidan.
• att utveckla Samlamera och förstärka dess roll som medlemsförmån.

Marknadsföring
Webbsidan och Facebook-sidorna är viktiga för marknadsföring av förbundet. Det är också av stor vikt att 
delta på olika mässor. Förbundsstyrelsen upprättar därför en mässplan.   

Utbildning
Möjlighet till olika typer av utbildning för medlemmarna är viktig för att hålla kunskapen om filateli levan-
de.  Styrelsen skall:
• Verka för att nya kurser och nytt utbildningsmaterial utarbetas.
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• Kurs för föreningsledare.
• Ta fram utbildningsmaterial för vykortssamlare.
• Arbeta aktivt för att uppmuntra föreningar att genomföra utbildningar.

Litteratur och dokumentation
En arbetsgrupp för filatelistisk litteratur bildades 2011. Dess uppgift är:
• Att initiera tillkomst av nya skrifter, främst handböcker men även litteratur av mera allmänintresse inom 
filatelin.
• Entusiasmera kunniga filatelister till att producera och publicera artiklar och skrifter  inom både avancerad 
filateli och populärfilateli samt uppdatera äldre litteratur. 
• Ge råd och information om tidigare utgiven litteratur inom olika områden.

Utställningar
Utställningskommittén ansvarar för utställningsverksamheten. Under verksamhetsperioden ska utställnings-
kommittén:
• Hålla samtliga utställningsreglementen tillgängliga på hemsidan samt aktivt bidra till  deras utveckling på 
alla nivåer.
• Stödja genomförandet av planerade utställningar i Sverige, uppmuntra arrangerande av ytterligare regio-
nala och nationella utställningar, utveckla det internationella  samarbetet avseende utställnings- och bedöm-
ningsverksamhet samt stödja arbetet kring  nya ramar. 
• Utse kommissarier till utställningar i utlandet, till vilka Sverige inbjuds.
• Utse jurymän till utställningar i Sverige. 
• Vidmakthålla och utveckla kompetensen inom svensk utställningsfilateli och uppmuntra  till och  
stödja genomförandet av utställarkurser på olika nivåer.
• Hålla ett uppdaterat utställarregister och använda det för utställningsverksamhetens övergripande syften.

Samarbete med Sfu
SFF strävar efter utökat samarbete med Sfu, bland annat med utbildningar.

Kungörelse. 
Postens födelse i Värnamo 1765.
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 14. Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2020-2021
1.   Ordinarie medlemskap   520 kr/år
2.   Guldmedlemskap  1000 kr/år
3.   Hedersmedlemskap       0 kr/år 
4.   Familjemedlemskap          260 kr/år   

Familjemedlem betalar årsavgift enligt kongressens beslut och kan utnyttja samtliga SFF:s förmåner men 
erhåller ingen medlemstidskrift.
 
Medlem i SFU som även önskar vara medlem i SFF, erlägger som medlemsavgift till SFF
mellanskillnaden mellan årsavgiften till SFF och SFU.

Den som är medlem i flera SFF-föreningar erlägger endast en årsavgift till SFF
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Budget	2018	och	2019
Budget Budget Budget Budget

2018 Utfall Avvikelse 2019 Utfall Avvikselse 2020 2021
Allmänna	intäkter
Medlemsavgifter 1260000 1277124 17124 1265000 1220055 -44945 1200000 1180000
Bidrag	från	medlem/förening 0 1686 1686 0 0 0 0 0
Sponsring 20200 91200
Kansli
Personalkostnader -380000 -216943 163057 -370000 -200215 169785 -180000 -190000
Övr.	externa	tjänster -160351 -160351 -193001 -193001 -170000 -190000
Prov	försäkringsförmedl.	If 3000 0 -3000 4000 5074 1074 3000 3000
Lokalkostnader	inkl	el	m.m. -37000 -38837 -1837 -37000 -29483 7517 -37000 -37000
Förbrukn.material -15000 -3435 11565 -15000 -20377 -5377 -15000 -15000
Porto	+	telefon,	försäkr -42000 -26782 15218 -42000 -54149 -12149 -30000 -30000
Bankkostnader -6500 -5685 815 -6500 -6019 481 -6500 -6500
Avskrivningar 0 -1227 -1227 0 -754 -754 -1000 -1000

Ledning	m.m.
Reskostn.,	möteslokaler	m.m. -60000 -50021 9979 -60000 -57589 2411 -60000 -60000
Revision -3000 -3276 -276 -3000 -370 2630 -3000 -3000
Marknadsföring -25000 -44164 -19164 -25000 -34428 -9428 0 0
Lotteri 30000 0 -30000 30000 28016 -1984 0 30000

Kongress -20000 -39692 -19692 -20000 -39692 -19692 -40000 -40000

Service
Utställningsbidrag	t	föreningar -10000 -10000 0 -10000 -10000 0 -10000 -10000
Hyra	ramlager -16200 -16200 0 -16200 -16200 0 -16200 -16200
Underhåll/Avskrivning	ramar -7000 -7000 0 -7000 -7000 0 -7000 -7000
Utmärkelser,	medaljer -31000 -22916 8084 -31000 -29446 1554 -30000 -30000
FD 10000 1306 -8694 10000 8665 -1335 10000 10000
Ramhantering -10000 -20000 -10000 -10000 -20794 -10794 0 -10000
Tidskriften
Annonsintäkter 320000 319560 -440 350000 357920 7920 320000 320000
Prenumeration	ej	medl 25000 25035 35 25000 14161 -10839 21500 21500
Personalkostnader -550000 -546476 3524 -560000 -546588 13412 -560000 -575000
Tryckn	+	distribution -320000 -294725 25275 -350000 -309594 40406 -320000 -330000
Lokalkostn,	porto,	tel -35000 -43743 -8743 -35000 -33723 1277 -35000 -35000
Övr	kostn -15000 -4824 10176 -7000 -9074 -2074 -5000 -5000

Böcker,	försäljning	netto 30000 31910 1910 30000 96051 66051 30000 30000
Hemsidan
Utveckling	hemsida,		logotype -50000 50000 -50000 -10000 40000 0 0
Annonser 44000 49000 5000 44000 49000 5000 49000 49000
ADB-tjänster,	licensavg	m.m. -10000 -13891 -3891 -10000 -11815 -1815 -10000 -10000
Samlamera -15000 -15000 0 -15000 -35466 -20466 -15000 -15000
Utställningar,	utbildning -73000 -65638 7362 -38000 -15801 22199 -60000 -85000
Kommissarieverksamhet -10000 24328 34328 -10000 6603 16603 0 0
Ledn.grupper	+	expertgrupper -19000 -7093 11907 -57000 -49325 7675 -19000 -10000
Utställaravgifter	Sverige 33000 32900 -100 10000 10000 0 7000 7000
Nordisk	verksamhet -10000 -12677 -2677 -5000 -4510 490 -5000 -5000
FIP	/	FEPA -25000 -26810 -1810 -25000 -25767 -767 -26000 -26000

Resultat	totalt	 -39700 65443 105143 -46700 24365 71065 0 0
	

	

 15. Budget för verksamhetsåren 2020-2021
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16. Övriga i kallelsen till förbundskongressen upptagna frågor
Styrelseförslag om ny logotype och stadgeförändring
Vid kongressen 2018 bifölls motion 27 där en ny logotype skulle tas fram. I motion 28 vid samma kongress 
bifölls en ändring av Filatelist-Förbundets namn. Med anledning av detta föreslår styrelsen att kongressen 
antar nedanstående logotype. Med anledning av att förbundets namn ändras behöver stadgarnas ändras på 
sidan 1, från Sveriges Filatelist-Förbund till Sveriges Filatelistförbund.

Ny logotype

Hittillsvarande logotype
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18–21 Val
Valberedningens förslag styrelse
Rikard Azelius, ordförande – nyval
Ivan Forsgren – omval
Jan Palmén – omval
Ulf Nilsson – omval
Lars Nordberg – nyval
Lars Håkan Jonasson – nyval
Cajsa Ojakangas – nyval

Valberedningens förslag revisorer
Ulf Wahlgren – revisor omval
Jan-Olof Ljungh – revisor nyval  
Jöns Petter Ivarsson – revisorssuppleant omval  

Valberedningen har bestått av 
Christe Karlsson, sammankallade
Lennart Daun
Gösta Karlsson
Christer Mårtensson, suppleant

Rikard Azelius
Mitt intresse för filateli började då jag som 10-åring 
fick en fin Sverigesamling av min farfar i födelse-
dagspresent. Min far var också filatelist och han in-
spirerade mig. 

Över tid ökade intresset och jag började även samla 
förfilateli. När livet gick in i en intensivare fas med 
karriär, familj och barn fanns inte längre så mycket 
tid för filatelin. 

Jag är 58 år och bor i Lund. Jag arbetar i Malmö som 
advokat på en stor affärsjuridisk advokatbyrå. 
För 20 år sen, när vår yngsta var två år, fanns det återi-
gen lite tid för samlande. 

Min inriktning har utvecklats över åren och jag sam-
lar huvudsakligen brev mellan Sverige, å ena sidan 
och Norden, England, Tyskland och Frankrike, å an-
dra sidan, (båda riktningarna) från förfilateli fram till 
UPU. 

Jag är aktiv i Lunds Filatelistförening och medlem 
i bland annat Malmö Filatelistförening, Stockholms 
Filatelist-Sällskap och SSPD. 
 
Om man blickar framåt tror jag att SFF:s framtid ser 
ljus ut. Jag uppfattar att intresset för filateli har ökat 
de senaste åren. SFF, och de lokala föreningarna, har 
därför goda möjligheter att gemensamt utvecklas så 
att fler filatelister med olika samlarinriktningar och 
intressen kan attraheras och att fler engageras.

Lars Håkan Jonasson  
Jag är medlem i SFF sedan 1980 och är sedan cirka 20 
år ordförande i klubben i Sundsvall. Är även medlem 
i Härnösand och Kramfors frimärksklubbar. 

Samlar hembygd, Medelpad, medlem i Hembygdsfi-

latelisterna. Jag tycker att jag har ett stort kontaktnät 
då vi deltagit i de regionala träffar som i cirka 25 år 
hållits här i mellan Norrland. Besöker även regelbun-
det Vindelnträffarna. 
Arbetat 45 år på samma arbetsplats men med olika 
uppdrag, laborant, produktionsingenjör och under-
hållsingenhör. Varit fackligt aktiv som ledde till att 
jag fick en plats i bolagsstyrelser. Det här med arbetet 
är nog inte så intressant. 

Gift barn och bar´nbarn. Tycker om friluftsliv med 
fjällvandring både sommar och vinter. Mycket tid går 
också åt på golfbanorna men även lite på dansbanor-
na.

Viktigt är att hjälpa de som inte kommit så långt i sitt 
samlade. Vi måste komma till insikt i att det mesta 
som finns att läsa skjuter långt över huvudet på dem 
som vi bör få att ansluta sig till vårt förbund.

Lars Nordberg
Jag bor i Svedala där jag är ordförande i kommunfull-
mäktige i Svedala kommun. Pensionerad företagare 
inom IT-branschen. Aktiv inom Scouterna där jag år-
ligen är med och arrangerar stora läger för ungdomar 
och förvaltar dess fastigheter. Jag är gift och har två 
barn och fem barnbarn.

När det gäller filatelin så är jag ordförande i Malmö 
Filatelistförening, Malmex 2018 och Nordia 2020. 
Jag samlar svenska häften och ligger bakom www.
häftessamlarna.se som är Häftessamlarnas hemsida 
där jag är vice ordförande och redaktör för tidningen 
Häftessamlaren. Samlar dessutom Sverige och Island 
samt Baltikum. Min samling av FDC har blivit stor 
och innehåller allt ifrån Oscar II till nutid, alla med 
massvis av varianter.

Under ett antal år har jag varit adjungerad till SFF 
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styrelse och ansvarig för Samlamera, där medlemmar 
i SFF kan köpa och sälja objekt. En del marknadsfö-
ringsfrågor har delvis fallit på mitt bord.

Som styrelsemedlem vill jag vara med och förnya för-
bundet. Vår ambitionsnivå för utställningar varje år 
måste säkerställas. Utbildningsverksamheten måste 
upp på en högre nivå. Vi måste bli bättre på att mark-
nadsföra oss genom en modern hemsida och aktivite-
ter på sociala medier och nyhetsbrev. 
Det måste ges förutsättningar för fler litteraturutgiv-
ningar. Ekonomin måste stärkas på annat sätt än ge-
nom höjda medlemsavgifter. Vi måste bli fler med-
lemmar.

Cajsa Ojakangas 
Jag är inne på det 61:a året och har samlat frimärken 
med mera i drygt 54 av dessa. Jag bor ett kvarter från 
min arbetsplats inom poliskvarteret på Kungsholmen, 

Stockholm. 
Inom filatelin är jag utställningskommissarie sedan 
2006 och deltar som medlem i utställningskollegiet 
i juryarbeten sedan 2007 inom främst open och ung-
dom. 

Jag ställer ut i openklassen med mina sköldpaddor 
och har en ambition att få till en utställningssamling 
med gamla helsaker från Seychellerna (med bland an-
nat sköldpaddor så klart!) 

Jag är med i följande föreningar: Stockholms Filate-
listförening, Stockholms Filatelistsällskap, Norrort, 
Svenska Motivsamlarna, Bältespännarna, ”Royal” 
i London, Postmusei Vännner samt Sverige Finska 
Skolans Frimärks Samlare – en SFU-förening. 
Jag sitter även i Stockholmsdistriktets styrelse inom 
SFU och ser gärna att samarbetet mellan organisatio-
nerna stärks.

Rikard Azelius Lars Håkan Jonasson  

Lars Nordberg Cajsa Ojakangas
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4-6 September
Nordisk utställning i Malmö

Välkommen till en nordisk frimärks- och vykortsutställning.  
Utställningen arrangeras av ett flertal skånska frimärksklubbar 

tillsammans med de nordiska filatelistförbunden. 

På MalmöMässan, bara 13 minuter med tåg från Köpenhamns 
flygplats Kastrup, kan ni uppleva några av världens mest sällsynta 
filatelistiska objekt. Passa på att tillsammans med din respektive 

uppleva Malmö med Öresundsregionen.

www.nordia2020.se

Main Commercial Partner

Utställningen stöds av:

Unika objekt visas på Nordia 2020
Club de Monte Carlo visar upp ett antal av världen bästa frimärken. Här ser du några.

Bahamas första frimärke, utgivet 1859 i det enda 
kända stämplade fyrstripet. Det är också den störs-
ta kända enheten. En stor raritet från de Västindiska 
öarna i lyxkvalitet.

Norge. Ett fantastiskt och unikt telegramkuvert 
med 3 exemplar av Oscar I 8 skilling sänt med och 
stämplat på ångfartyget ”DAMPSKIBET BERGEN”. 
En av de stora rariteterna inom nordisk skeppspost.

Island. Det vackraste av endast 16 brev kända med 
Islands första frimärksutgåva. Sänt från Ökrum 
1873 med 4 skilling och det enda av dessa brev som 
stämplats i närliggande Hjardarholt. En  
nordisk ”kronjuvel.”
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Huvudpartner till:

Internationell auktion
3-4 april

Höjdpunkter:
Niels Schous eminenta studiesamling ”Fotpost från Köpenhamn”

”Postvägar från och till Finland”
från Risto Pitkänen´s Grand Prix samling

Klassiskt Sverige
Förnämliga avsnitt Danska Västindien samt Färöarna

Utländska förstautgåvor, genuina samlingar samt större partier

För kataloger och mer information besök vår hemsida
www.postiljonen.se

Specialvisning på Postmuseum i Stockholm 18 mars

Schleswig-Holstein,
ovanlig mörkrosa nyans

Ferslew två varianter

Linjetandade

Vit gummering

Postiljonen AB • Box 537 • 201 25 Malmö • Tel. 040-25 88 50 • Fax. 040-25 88 59
Tel. Stockholm 08-32 70 70 • Tel. Köpenhamn +45 33 91 52 00 • www.postiljonen.com • stampauctions@postiljonen.se
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Samarbetspartner
SFF-dagar och kongress 2020


