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Sveriges Filatelistförbund
–Kongress 2022

Välkommen till kongress i Täby 14-15/5 2022
Lördag 14 maj och söndag 15 maj 2022 i elevmatsalen på Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. Kongres-
sen startar kl 13:00 på lördagen och vi räknar med att avsluta senast kl 13 på söndag.

Preliminärt schema
Lördag

12:00 Registrering av deltagare

13:00 Kongressen öppnar

15:30-16:00 Kaffe

16:00-16:15 Nordisk Filateli presentation

16:15 Förhandlingarna återupptas

17:30 Avtackningar mm

18:00 Förhandlingarna ajourneras

19:00 Drink före middagen, hotell Scandic Täby

19:30 Middag, hotell Scandic Täby

01:00 Cash bar stänger, hotell Scandic Täby

Söndag

09:00 Kongressen återupptar förhandlingarna

10:30-11:00 Kaffe

11:00 Kongressen återupptar förhandlingarna

13:00 Kongressen avslutas

Ändrad meny för middagen
Fördrink - Mousserande vin, ett glas per person

Förrätt - Kräftskagen på kavring med Västerbottenost, 
dill och citron

Huvudrätt - Halstrad rödingfilé med rostade primörer, 
hummersås och kantarellpotatis

Kaffe och kaka

Vinpaket till de som beställt

Hänsyn tagen till föranmäld skaldjursallergi och vegansk 
mat. Fullvärdiga alternativ erbjuds.

Sveriges bandfrimärken 1920–1936

Boken syfter till att lära ut hur man klassi- 
ficerar frimärkena med avseende på pappers-

sorter, färgnyanser och varianter.

Läs mer: sff.nu/bandfrimarken

Ny upplaga!

Sveriges Filatelistförbund

Sveriges bandfrimärken NF2022_01.indd   1Sveriges bandfrimärken NF2022_01.indd   1 2021-12-30   11:482021-12-30   11:48
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Förslag till dagordning vid kongress med Sveriges Filatelist-Förbund den 
14-15 maj 2022
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

6a) Fastställande av dagordning och mötesordning för förbundskongressen

6b) Beslut om att avsluta 2020 års kongress samt att behandla kvarstående motioner på kongress 2022

7) Föredragning av protokoll från senaste förbundskongress

8) Föredragning av verksamhetsberättelser / årsredovisningar för verksamhetsåren 2020 och 2021

9) Föredragning av revisionsberättelser för verksamhetsåren 2020 och 2021

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 2020 och 2021

12) Behandling av inkomna motioner

13) Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåren 2022 och 2023

14) Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2022 och 2023

15) Fastställande av budget för verksamhetsåren 2022 och 2023

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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Mötesordning vid Sveriges Filatelistförbunds kongress 2022

I syfte att hålla debatten saklig och informativ samt att medge att flera hinner uttala sig gäller följande per 
ärende:

1. En delegat eller annan person som kongressen gett yttranderätt i en fråga får efter anmälan till talarlistan 
hålla ett anförande på maximalt 10 minuter.

2. En person får eller annan person som kongressen gett yttranderätt i en fråga får efter anmälan till talarlistan 
göra två repliker på vardera maximalt 2 minuter.

3. Ovanstående gäller inte ev. inbjudna talare och informationspunkter.

Ny bok, 12 öre Vapentyp Plåt 5-8
Ännu en bok som är skriven av Mikael Carlsson som handlar om 12 öre vapen plåt 5-8.

Denna bok är en fortsättning på tidigare ”12 över  
Vapentyp Plåt 1-4” av samme författare. Boken är en 
genomgång av utgåvan 12 öre vapentyp, både histo-
riken och de tekniska detaljerna kring de leveranser/
tryckningar som gjordes med dessa plåtar. Även ex-
empel på helsaker med dessa märken finns avbildade. 
Väldigt många positioner på respektive plåt är be-
stämda och illustrerade med detaljfoto på avvikelser. 
Varje position på plåten har identifierats när det varit 
möjligt. Kanske inte alla samlare går på djupet men 
är man intresserad av detta märke är denna bok till 
mycket nytta.

Funderar du också på att skriva en bok om frimärken 
eller kanske redan gjort det. SFF är intresserade av att 
hjälpa till att sprida litteratur om filateli i olika former. 
Tag kontakt med oss så kan vi se vad vi kan hjälpa till 
med allt från att sälja boken till att trycka den.

Beställning
Boken finns nu i lager och kan beställas genom att 
sätta in 150:- plus frakt 60:- inom Sverige på till för-
bundets bg 568-1580. ange Vapentyp Plåt 5-8 på ta-
longen samt ditt medlemsnummer och mobilnummer.
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Verksamhetsberättelse 2020     

Inledning 

Sveriges Filatelist-Förbund har under året haft verksamhet på två orter. Kansliet i 
Skillingaryd där kanslichefen Per Bunnstad och Jeanette Aronsson har arbetat. Förbundets 
redaktionella verksamhet har bedrivits i lokaler i Linköping av Ulf Nilsson.  

Under året ökade antalet medlemmar med 167 personer och antalet medlemmar uppgick 
till 2 495.  

Samarbetet med Sfu har fungerat väl. 

Förbundsledningen 

Under 2021 har förbundsstyrelsen haft 15 styrelsemöten, varav 10 möten per telefon och 5 
per capsulam. På grund av pandemin har inga fysiska möten kunnat hållas. Utöver styrelsen 
har Mikael Blomquist varit adjungerad sedan maj månad. Kanslichefen Per Bunnstad, Sfus 
representant Ulrika Bengtsson, UKs representant Peter Nordin och redaktör Ulf Nilsson, har 
bjudits in till förbundsstyrelsemötena. 

Cajsa Ojakangas har varit förbundets observatör vid Sfus styrelsemöten.  

Verksamhetsplan 

De aktiviteter som genomförts, med de begränsningar som följer av myndigheternas 
restriktioner, följer Verksamhetsplanen för 2020 och 2021 och kommenteras i det följande. 

Ekonomisk förvaltning 

En ekonomigrupp bestående av Ivan Forsgren, Jan Palmén har lagt ett stort arbete med 
förbundets ekonomi. De upprättar halvårsbokslut, bokslut och årsredovisning.  

Årets resultat 

Bokslutet för 2020 visade ett överskott om 42 781 kr. Balansräkningen visade ett positivt 
eget kapital på 697 483 kr. 

Donationer 

Förbundsstyrelsen har under 2020 beslutat om ett nytt reglemente för donationer avseende 
utställningsverksamhet. Donationer uppgående till 20 000 kr har lämnats. Donationerna har 
inte intäktsförts utan tagits upp i balansräkningen.  

Donationskommittén har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 

Utställningskommittén, Expertrådet, Utställningar och ramdepån 

Utställningskommittén utgör Utställningskollegiets styrelse. Utställningskollegiet är ett 
forum för samarbete mellan förbundet och Sfu och handhar alla frågor som rör 
utställningsverksamhet. Utställningskommittén har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 

Expertrådet har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 
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På grund av pandemin har inga utställningar med publik kunnat genomföras i Sverige. 
Nordia 2020 skulle ha hållits i Malmö, men flyttades först fram och ställdes senare in. Den 
25 januari 2020 genomfördes Postex 2020 utan publik.  

Förbundets ramlager har förvarats i lokaler i Skillingaryd. Ramar lånas ut i samband med 
utställningar och andra aktiviteter. Föreningen Skivaryds Samlarklubb har ansvarat för 
ramlagret och dess underhåll. 

Nordiska och internationella kontakter 

På grund av pandemin har de internationella kontakterna varit få. Peter Nordin har företrätt 
förbundet vid ett digitalt möte med FEPA den 21 november. De nordiska kontakterna har 
också varit få, särskilt då Nordia-utställningen ställdes in. 

Frimärkets Dag 

Frimärkets Dag ställdes in på grund av pandemin. 

Tidsskriften 

Filatelisten kom ut med 8 nummer under 2020. Annonsintäkterna låg på lägre nivå än 
budgeterat. Det är sannolikt att pandemin påverkat annonsintäkternas storlek. 

Hemsidan, nyhetsbrev och Facebook  

Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med ny information och nya artiklar. 

Förbundet har skickat ut tre nyhetsbrev under året. 

SFF finns på Facebook med en sida samt en grupp ”Frimärken och vykort”.  

Samlamera 

Under pandemin har intresset för Samlamera ökat. Under 2020 uppgick omsättningen till 
1 080 000 kr och ca 550 000 avslutade auktioner. Samlamera är populärt bland 
medlemmarna och även för lokalföreningar som använder den för sina auktioner. 

Hans-Ove Aldenbrink och Lars Nordberg har lagt ner ett mycket stort arbete med 
Samlamera under året. 

Netex 

Förbundets hemsida Netex är en hemsida för digital visning av exponat. Arbetsgruppen för 
Netex består av Tomas Karlsson, Per Gustafson och Mikael Blomquist. 

Utbildning och litteratur 

På grund av pandemin har möjligheterna till utbildningsverksamhet varit begränsade. Ingen 
ny litteratur har getts ut under året. Förbundet har sålt Facit-kataloger till medlemmarna till 
rabatterat pris. 
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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 2020 
 
Utställningsverksamheten nationellt 
och internationellt under 2020 
 
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. 2020 var 
fyra internationella utställningar med svenskt deltagande planerade, två av dem var FIP-utställningar. 
På grund av pandemin genomfördes endast en utställning. Ett exponat representerade Sverige vid 
denna utställning. FIP-utställningarna London 2020 och Indonesia 2020 flyttades till senare tillfälle. 
Nordia 2020 som skulle genomförts i Malmö inställdes helt. Nedanstående medaljtabell redovisar 
svenska utställningsresultat från internationella utställningar under 2020.  

 
Utställning Typ GP SG 

SP 
SG G 

SP 
G SV 

SP 
SV V 

SP 
V SS S SB B D S:a 

ESTONIA Int         1      1 

Summa          1      1 

 
 

I fokus nationellt under 2020 
Den stora begivenheten under 2020 skulle ha varit NORDIA 2020 i Malmömässan, Malmö, den 4–6 
september, arrangerad av Malmö Filatelistförening i samarbete med skånska föreningar. Förbere-
delserna var långt framskridna men utställningsledningen tvingades på grund av pandemin först 
senarelägga utställningen till den 4–6 december, för att därefter ställa in den helt. I avsaknad av 
regional eller nationell utställning under året anordnade Utställningskommittén POSTEX 2020 den 25 
januari i Uppsala. FRIMUNG 2020, en så kallad miniutställning för ungdom, genomfördes i Solna den 
14–15 november. Båda jurybedömdes, dock utan publik. 
 
 
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 2020–2021 godkändes vid UK-mötet den 16–17 november 2019. Utställningskommittén ansvarar 
för att planerad verksamhet genomförs. 
 
 
Utställningskommitténs sammansättning 
Utställningskommittén har under 2020 varit konstituerad enligt följande: 
Ordförande    Peter Nordin  (Vald av UK:s medlemmar) 
Sekreterare    Bengt Bengtsson (Vald av UK:s medlemmar) 

UtstK beslut 2022–02  

Bilaga A 
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Ledamot    Erik Hamberg  (Vald av UK:s medlemmar) 
SFF-representant t.o.m. april Bo Dahlner  (Vald av SFF:s förbundsstyrelse) 
SFF-representant f.o.m. maj Rikard Azelius  (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. 
En utställningskalender publiceras på nätet. Utställningskommittén har fattat tolv beslut per capsulam 
med beteckningarna 2020–01 till 2020–12.  
 
 
Utställningskollegiets ordinarie sammanträde 
Enligt instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomfördes val av ordförande 
och två ledamöter i Utställningskommittén för 2020–2021 vid UK:s ordinarie möte 2019. På grund av 
pandemin har ingen utbildning genomförts under 2020, dock har förberedelser gjorts för en digital 
utbildning 2021.  

 
 
Medlemmar i UK samt jurylistan 
Utställningskollegiet har vid årets slut 20 medlemmar, varav två är seniorkonsulter. Två medlemmar 
har av åldersskäl utträtt ur kollegiet. Hasse Brockenhuus von Löwenhielm avled 2019. En ny juryman 
har tillkommit.  

• 2 seniorkonsulter 
• 3 FIP-jurymän 
• 1 FEPA-juryman 
• 4 nordiska jurymän  
• 7 nationella jurymän 
• 1 regional juryman 
• 2 experter 

 
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: 

 
• LONDON 2020 FIP-utställning i London, senarelagd till 2022. Svensk kommissarie Jan Berg.  
• ESTONIA 2020 Nationell utställning med internationellt deltagande i Tartu, Estland. Svensk 

kommissarie Mats Söderberg. 
• INDONESIA 2020 FIP-utställning i Djakarta, Indonesien, senarelagd till 2022. Svensk 

kommissarie Cajsa Ojakangas. 
• NORDIA 2020 nordisk utställning i Malmö, inställd. Svensk kommissarie Valter Skenhall. 
• KPK 133 virtuell klubbutställning i Köpenhamn. Svensk samordnare Bengt Bengtsson.   

 
 
Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU 
POSTEX 2020 anordnades i Uppsala den 25 januari med jurybedömning men utan publik. 21 exponat 
bedömdes. Juryn utgjordes av Peter Nordin, ordförande, Richard Bodin och Sten-Anders Smeds. Erik 
Hamberg fungerade som kommissarie. 
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FRIMUNG 2020, en så kallad miniutställning för ungdom, genomfördes i Solna den 14–15 november. 
15 exponat jurybedömdes, dock utan publik. I juryn Cajsa Ojakangas och Bertil Eriksson. 
  
Internationellt arbete 
Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är 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 Peter Nordin (ny) 
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. Medaljen har inte utdelats under 
året. 
 
 
Slutord 
Nära och goda relationer råder mellan Förbundsstyrelsen och Utställningskommittén. Kommittén har 
på grund av rådande pandemi inte kunnat uppfylla fastställda verksamhetsmål för 2020. 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. Verksamheten bedöms kunna genomföras i planerad omfattning under 
2021. 
 
 
Utställningskommittén 
 
 
Peter Nordin, ordförande  Bengt Bengtsson, sekreterare  Erik Hamberg, ledamot      
 
 
Rikard Azelius, SFF-representant Bertil Eriksson, SFU-representant 
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Till Sveriges Filatelistförbund 

Glasfibergatan 8, 2 tr 
125 45 Älvsjö 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Expertrådet under 2020 

Expertrådet är en arbetsgrupp tillsatt av Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärks-
handlarförbund. Gruppen, som startade 1981, är rådgivande till båda förbunden i frågor som 
rör attestskrivande och hanteringen av reparerat och förfalskat filatelistiskt material. 
Expertrådet ska även vid utställningar och auktioner bevaka reparerat och manipulerat material. 

Expertrådet skall samarbeta med FIP:s kommission för bekämpande av förfalskat material. 
Medlemmar:  Helena Obermüller Wilén, Göran Heijtz, Olle Pettersson och Peter Lorentzon, 
ordförande. Som representanter för SFHF, Sveriges Frimärkshandlarförbund ingår också Karl 
Arne Norsten och Sören Andersson.  

På grund av pandemin låg verksamheten under 2020 i stort sett nere. Ett sammanträde hanns 
dock med den 12 februari där samtliga medlemmar deltog. Under mötet diskuterades och 
beslutades vilka definitioner som ska gälla för påtrycksvarianter av landstormsmärken och 
Gustaf V i medaljong i kommande Facitkatalog.  

Vidare diskuterades normer för lutningen hos lyx-och praktstämplar. Beträffande lyxstämplar 
får lutningen vara högst 10 grader. En illustration i Facit med större lutning beslutades därför 
att bytas ut. För praktstämplar gäller att lutningen inte får vara större än diagonallinjens på ett 
märke i vapen/ringtypsformat. 

Även några insända frågor angående oseriösa säljare på Tradera diskuterades. Under året har 
Expertrådet svarat på ett stort antal inkomna filatelistiska och posthistoriska frågor. 

 

Sundbyberg 13 april 2021  

/ Peter Lorentzon 
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Netex verksamhet år 2020 

När covid 19-pandemin tvingat det mesta av föreningarnas mötesverksamhet att stänga ner har 
många istället upptäckt de möjligheter som nätet innebär. Totalt har det kommit till 42 exponat på 
Netex under året. Fyra av dem är uppdaterade versioner av exponat som fanns på sajten sedan 
tidigare, men de allra flesta är nya. Förra året, 2019, lade vi upp 22 exponat. Längre tillbaka har vi 
ingen statistik, men med stor säkerhet har vi aldrig tidigare lagt upp så många nya exponat under ett 
och samma år. Den största anledningen är att vi fått in tre nya föreningsutställningar. 

 

Administrativt 

Netex arbetsgrupp består av Tomas Karlsson, Per Gustafson och Mikael Blomquist (som 
förbundsstyrelsens representant). Pga. pandemin har vi inte haft några fysiska möten. Tomas och Per 
har regelbunden kontakt om driften av Netex och rapporterar/stämmer av med Mikael vid behov.  

Posthistoriska nätverkets upplösning slutfördes i början av året och föreningens resterande kassa 
överfördes till förbundet, att användas för Netex fortsatta verksamhet. 

Förbundsstyrelsen har beslutat att ta bort exponatavgiften för jurybedömda exponat, efter förslag 
från Netex arbetsgrupp. 

Per Bunnstad har lagt ut en fast annons för Netex på förbundets hemsida. Han har också annonserat 
föreningsutställningar och flera nyupplagda exponat i nyhetsflödet på hemsidan. Även Filatelisten 
har lagt in annonser för Netex. Ett av förbundets mailutskick innehöll också information om Netex. 

 

Föreningsutställningar 

Tre nya föreningsutställningar har öppnat under året. 

- Värnamo FF öppnade i maj med två exponat och har sedan lagt till ytterligare ett. 

- SFF i Göteborg öppnade i augusti med tio exponat. Därefter har ytterligare sju tillkommit. 

- SSPD:s jubileumsutställning öppnade i november med 25 exponat. 

 

Nya exponat under året 

Arne Forssén, Lokalförsändelser – befordrade med Posten (föreningsutställning, SSPD) 

Giselher Naglitsch, à, et, och, & och andra indikatorer i adress till lösväska/postväska  
(föreningsutställning, SSPD) 

Giselher Naglitsch, Postväxling till och från Sigtuna kommun (föreningsutställning, SSPD) 
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Gunnar Dahlstrand, Svenska Amerikalinjens aerogram (föreningsutställning, Göteborg + SSPD) 

Gunnar Dahlstrand, Svenska automatmärken (föreningsutställning, Göteborg) 

Gunnar Dahlstrand, Svenska frankoetiketter 1981–2004 (traditionell + föreningsutställning, 
Göteborg) 

Gunnar Dahlstrand, Svenska frankostämplar (posthistoria + föreningsutställning, Göteborg) 

Gunnar Lithén, Järnvägstjänstebrevkort från privata järnvägar (föreningsutställning, SSPD) 

Gunnar Nilsson, Swedish letters without stamps to the United Kingdom 1706 to 1875 
(föreningsutställning, Göteborg) 

Göran Fredrikson, Insufficiently Prepaid Cancellations from Europe pre GPU (posthistoria + 
föreningsutställning, Göteborg) 

Göran Fredrikson, Insufficiently Prepaid Cancellations from Europe pre GPU, enram 
(föreningsutställning, SSPD) 

Hans-Ove Aldenbrink, Ångbåtspost med anknytning till Jönköpings hamn (föreningsutställning, SSPD) 

Jan-Olov Edling, Bestyr under Postverket 1920–1990 (föreningsutställning, SSPD) 

Jan-Ove Brandt, Västmanlands första poststämplar (föreningsutställning, SSPD) 

Kalman Papp, History of writing (open) 

Kjell A. Eriksson, Fjällbacka – normalstämpel 10, åren 1859–1898 (föreningsutställning, SSPD) 

Kjell Nilson, Frankering från olika länder och postföretag, enram (föreningsutställning, SSPD) 

Kjell Nilson, Swedish Mail and the War, enram (föreningsutställning, SSPD) 

Lars-Olof Nilsson, The first postal cards of Austria-Hungary (helsaker), uppdatering 

Lars-Ove Pehrsson, Kameler (open) 

Leif Ruud, Eftersänd post (föreningsutställning, SSPD) 

Mikael Peterson, Postanstalten-stämplarna 1939–1991 (föreningsutställning, SSPD) 

Per Bunnstad, Användning av porto 1-16 öre (föreningsutställning, SSPD) 

Per Bunnstad, Frimärkssamlarens Värnamo (föreningsutställning, Värnamo) 

Per Gustafson, Gott nytt år! Nyårsposten runt sekelskiftet 1900 (föreningsutställning, SSPD) 

Per Gustafson, Posthistoria för vykortssamlare (posthistoria), uppdatering 

Per Gustafson, Stamps in Love (vykort), uppdatering 

Per-Olof Jansson, Canada Commercial Airmail during 1925–1954 (aerofilateli + föreningsutställning 
Göteborg) 

Per-Olof Jansson, Svensk lösen 1892–1976 (föreningsutställning, SSPD) 

SSPD, SSPD – presentation av sällskapet (föreningsutställning, SSPD) 

Staffan Karlsson, Albatrossposten 1915–1918 (föreningsutställning, SSPD) 
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Staffan Karlsson, Allierad postcensur i Tyskland 1945–50 (posthistoria) 

Staffan Karlsson, Censurpost Tyskland 1939–1945 (posthistoria) 

Staffan Karlsson, Finland censurpost 1914–1917 – rysk censur (posthistoria) 

Staffan Karlsson, Krigsfångepost från fångläger i Tyskland 1914-1918 (posthistoria) 

Staffan Karlsson, Svensk valutakontroll 1939-1957 (föreningsutställning, SSPD) 

Staffan Lagergren, Gilla broar (open) 

Steinar Halvorsen, One world, one promise (open), uppdatering 

Sven-Erik Holmedal, Sverige lågvalörer 1892–1919 (traditionell + föreningsutställning, Göteborg) 

Tomas Karlsson, Höjda postavgifter 1 juni 1918 (föreningsutställning, SSPD) 

Ulf Stenquist, Swedish Crown Mail Cancellation 1723–1873 (föreningsutställning, SSPD) 

Valter Skenhall, 1938 års jubileumsutgåva Gustav V 80 år (traditionell) 

 
Annat på webbplatsen 

Webbplatsen har uppgraderats från PHP 7.2 till PHP 7.4. 

Vi har flyttat upp sökrutan högst upp på menyn. 

Vi har också tagit bort länkar till enskilda föreningsutställningar från förstasidan och istället gjort en 
länksida med alla föreningsutställningar. Anledningen är att vi fått in flera nya föreningsutställningar, 
och vi tycker att länkar till varje utställning skulle ta för mycket plats i menyspalten på förstasidan. 

 

Planer för år 2021 

Om den fysiska utställningsverksamheten kommer igång under året kommer vi att arbeta med att få 
in nya eller uppdaterade exponat från utställningar, i första hand Eslövia. 

Vi arbetar med ytterligare en föreningsutställning. 

På webbplatsen gör vi löpande underhåll och uppgraderingar. 

Vi hoppas kunna gå över från http till https på webbplatsen, men det verkar kräva lite manuellt 
arbete eftersom bilderna ligger i en separat databas. 

Vi hoppas också kunna träffas alla tre i Netex arbetsgrupp för att diskutera mer långsiktiga frågor. 
Det vore önskvärt att rekrytera ytterligare någon person till gruppen som kan bistå med att rekrytera 
nya utställare och exponat till Netex, och med att lägga upp exponat på webbplatsen. 
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Verksamhetsberättelse 2021     

Inledning 

Sveriges Filatelist-Förbund har under året haft verksamhet på tre orter. Kansliet i 
Skillingaryd flyttades den 1 mars till moderna lokaler i Älvsjö. Kanslichefen Elisabeth 
Björklund Joback ersatte under våren Per Bunnstad, som ville i pension, och Jeanette 
Aronsson. Förbundets redaktionella verksamhet har bedrivits i lokaler i Linköping av Ulf 
Nilsson.  

Under året ökade antalet medlemmar med 301 personer och antalet medlemmar uppgick 
till 2 572.  

Samarbetet med Sfu har breddats genom att kansliet i Älvsjö delas mellan förbundet och Sfu 
och att kanslichefen Elisabeth Björklund-Joback har en halvtidstjänst för förbundet och en 
halvtidstjänst för Sfu. Vidare har överenskommits om att alla medlemmar över 15 år i Sfu 
erhåller Filatelisten mot att Sfu betalar förbundets självkostnad för dessa prenumerationer. 

Förbundsledningen 

Under 2021 har förbundsstyrelsen haft 11 styrelsemöten, varav 8 möten per telefon, 2 
fysiska möten och 1 möte per capsulam. Utöver styrelsen har Mikael Blomquist varit 
adjungerad. Kanslichefen Per Bunnstad, från 1 mars Elisabeth Björklund Joback, Sfus 
representant Ulrika Bengtsson, från juni månad Glenn Larsson, UKs representant Peter 
Nordin och redaktör Ulf Nilsson till september månad, har bjudits in till 
förbundsstyrelsemötena. 

Cajsa Ojakangas har varit förbundets observatör vid Sfus styrelsemöten.  

Verksamhetsplan 

De aktiviteter som genomförts, med de begränsningar som följer av myndigheternas 
restriktioner, följer Verksamhetsplanen för 2020 och 2021 och kommenteras i det följande. 

Ekonomisk förvaltning 

En ekonomigrupp bestående av Ivan Forsgren, Jan Palmén och, från 1 mars, kanslichefen 
Elisabeth Björklund Joback har lagt ner ett stort arbete med förbundets ekonomi. De 
upprättar halvårsbokslut, bokslut och årsredovisning. Under året har förbundet gått över till 
ett molnbaserat modernt bokföringsprogram som effektiviserar arbetet och förenklar 
kontroll. Ett nytt medlemssystem har också tagits i bruk och det har underlättat 
administrationen av medlemshanteringen. Den nya funktionaliteten för betalning av 
medlemsavgift har tyvärr inte fungerat på rätt sätt. Åtgärder har vidtagits och 
förhoppningen är att det kommer att fungera framgent. 

Årets resultat 

Bokslutet för 2021 visade ett underskott om 362 153 kr. Balansräkningen visade ett positivt 
eget kapital på 335 329 kr. Anledningen till årets underskott var huvudsakligen beroende på 
kostnader av extraordinär karaktär och redovisas närmare nedan. 
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Extraordinära kostnader 

Förbundsstyrelsen har under 2021 fattat två beslut som medfört att verksamhetsåret 2021 
drabbats av extraordinära kostnader av engångskaraktär. För det första har beslut fattats 
om att flytta kansliet från Skillingaryd till Älvsjö och för det andra har beslut fattas om en 
omorganisation av förbundets redaktionella arbete. 

Flytt till nytt kansli mm 

Nya lokaler i Älvsjö har hyrts från den 1 mars 2021. Dessa lokaler delas med Sfu. Lokalen i 
Skillingaryd sas upp enligt hyresavtalet så snart beslut om flytt fattats och hyra fick betalas 
till den 30 juni. Detta innebar en dubbel hyreskostnad på ca 27 000 kr.  

Den 1 mars 2021 påbörjade Elisabeth Björklund-Joback en halvtidstjänst för Förbundet. Per 
Bunnstad och Jeanette Aronsson lämnade efter en överlämningsperiod den 30 april 2021. 
Förbundet hade således dubbla personalkostnader om ca 88 000 kr.  Vidare har nytt 
förbrukningsmaterial till följd av inflytt, ny adress mm fått införskaffas till en merkostnad 
om ca 26 000 kr. Kostnaderna för själva flytten var låga eftersom Per hanterade detta på ett 
effektivt sätt.  

Extraordinära kostnader av engångskaraktär för flytt av kansli mm enligt ovan uppgår totalt 
till ca 141 000 kr.  

Styrelsen beräknar att den totala kostnaden för kansli mm från och med nästa år kommer 
att vara ungefär lika stor som kostnaden var för 2020. 

Omorganisation 

Förbundets revisorer har tidigare i sina rapporter konstaterat att kostnaden för tidskriften 
visar ett underskott på cirka SEK 600 000, dvs halva medlemsintäkten. För att kunna 
utveckla föreningens verksamheter har de förslagit att åtgärder för besparingar inom detta 
område vidtas. Revisorerna har även påpekat att om redaktionen flyttas till kansliet i Älvsjö, 
där det finns utrymmen, görs en årlig besparing på lokalkostnad med 30 000 kr. 

Styrelsen har på grund av dessa kostnader beslutat om en omorganisation och genomfört 
en förhandling med redaktör Ulf Nilssons fackförbund, Journalistförbundet i frågan. När Ulf 
Nilsson anställdes av Förbundet för mer än tio år sedan kom man uttryckligen överens om 
att hans avtal skulle omfattas av kollektivavtalet med Journalistförbundet. Ulf Nilssons 
anställning avslutas den 31 oktober 2022 (12 månaders uppsägningstid enligt kollektivavtal) 
och lokalen i Linköping har sagts upp till den 30 juni 2022. 

Kollektivavtalets bestämmelser har inte tidigare till fullo följts av parterna, till exempel att 
Ulf Nilsson har haft rätt till en tredjedels decemberlön extra per år, som aldrig betalats ut. 
Därför har Ulf Nilsson en lönefordran på Förbundet på ca 110 000 kr för tiden tio år tillbaka 
(äldre mindre del av lönefordran var preskriberad). Till detta kommer sociala avgifter och 
kostnad för pensionsavsättning.  
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Vidare har kostnaden för Ulf Nilssons sparade semester inte bokats upp korrekt sedan hans 
anställning påbörjades 2011. Sparad semester om 27 dagar hade därför inte tidigare tagits 
upp. I årets bokslut har därför tillkommande kostnader för denna semesterskuld 
uppkommit.  

De totala kostnader hänförliga till tiden från 2011 och framåt är ca 189 000 kr. Dessa 
kostnader skulle ha tagits upp tidigare, nämligen under de år de uppkommit. Så har inte 
gjorts, varför årets resultat belastas med motsvarande belopp som är hänförligt till tidigare 
år. Denna kostnad är extraordinär och av engångskaraktär. 

En del av nuvarande redaktörens arbetsuppgifter kommer att läggs ut som ideellt arbete. 
Uppgiften som ansvarig utgivare att tas över av en av styrelseledamöterna och en 
redaktionskommitté bestående av ideella krafter kommer att ansvara för det filatelistiska 
innehållet såsom tillgång till artiklar och kvalitetssäkring. Vidare planeras att 
annonsförsäljningen outsourcas samt att möteskalendarium, bemärkelsedagar och 
småannonser flyttas till förbundets hemsida. Det kommer att innebära att en ny tjänst för 
en layoutare/grafisk formgivare införs och den kommer att vara en deltidstjänst, 50 % av en 
heltid och att lönekostnaden kan halveras från ca 585 000 kr till ca 300 000 kr. Det 
redaktionella arbetet ska utföras i förbundets lokaler i Älvsjö, vilket innebär en årlig 
besparing från 1 juli 2022 med ca 30 000 kr.  

Genomförandet beräknas ge en årlig besparing på ca 315 000 kr per år med en planerad 
utgivning av Filatelisten i åtta nummer per år, i samma omfattning och av samma kvalitet 
som nu. 

Sammanfattning 

Det sagda innebär att de total extraordinära kostnaderna under 2021 för flytt mm och 
omorganisation uppgår till ca 330 000 kr, vilket förklarar nästan hela 2021 års förlust. 

Sponsring och donationer 

Arbetet med sponsring och donationer har visat resultat under 2021. Sponsringsintäkterna 
uppgick till 72 750 kr och donationerna enligt reglementet för donationer avseende 
utställningsverksamhet till 10 000 kr. Donationerna har inte intäktsförts utan tagits upp i 
balansräkningen. 

Donationskommittén har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 

Utställningskommittén, Expertrådet, Utställningar och ramdepån 

Utställningskommittén utgör Utställningskollegiets styrelse. Utställningskollegiet är ett 
forum för samarbete mellan förbundet och Sfu och handhar alla frågor som rör 
utställningsverksamhet. Utställningskommittén har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 

Expertrådet har lämnat en egen verksamhetsberättelse. 

Trots pandemin kunde utställningen ESLÖVIA 2021 den 5 – 7 november 2021 genomföras i 
Eslöv. Det var en nationell och regional frimärks- och vykortsutställning som arrangerades av 
Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb i samverkan med andra skånska föreningar inom förbundet. 
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Under utställningen delade förbundet en monter med Sfu för försäljning av filatelistisk 
litteratur och för kontakt med nya och blivande medlemmar. Nordia 2021 skulle ha hållits i 
Finland, men flyttades först fram och ställdes senare in på grund av pandemin. 

Förbundets ramlager har förvarats i lokaler i Skillingaryd. Ramar lånas ut i samband med 
utställningar och andra aktiviteter. Föreningen Skivaryds Samlarklubb har ansvarat för 
ramlagret och dess underhåll. 

Nordiska och internationella kontakter 

På grund av pandemin har de internationella kontakterna varit få. Peter Nordin har företrätt 
förbundet vid möte med FEPA den 23 november i samband med NOTOS 2021 i Aten. De 
nordiska kontakterna har också varit få, särskilt då Nordia-utställningen ställdes in. 

Frimärkets Dag 

Frimärkets Dag kunde trots pandemin genomföras den 13 november på strax under 40 
orter. 

Tidsskriften 

Filatelisten kom ut med 8 nummer under 2021. Under året tillsattes ett redaktionsråd 
bestående av Ivan Forsgren och Lars Håkan Jonasson. Annonsintäkterna låg på lite högre 
nivå än 2020, men på en lägre nivå än budgeterat. Det är sannolikt att pandemin påverkat 
annonsintäkterna. 

Hemsidan, nyhetsbrev och Facebook  

Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med ny information och nya artiklar. 

Förbundet har skickat ut sju nyhetsbrev under året. Dessutom genomfördes en kampanj 
tillsammans med Sfu och PostNord i syfte att värva nya medlemmar. Förbundet fick drygt 
250 nya medlemmar på detta sätt. 

SFF finns på Facebook med en sida samt en grupp ”Frimärken och vykort”. Sidan ”gillas” av 
ca 600 personer och förbundets mest framgångsrika inlägg nås av ca 2200 personer. Vår 
genomsnittliga räckvidd är 863 personer. Under senaste året har förbundet i allt större 
utsträckning lagt ut nyheter både på hemsidan och på Facebook. 

Lars Nordberg har härvidlag lagt ner ett mycket stort arbete under året.    

Samlamera 

Under pandemin har intresset för Samlamera ökat. Under 2021 Samlamera har 
omsättningen ökat till ca 1 630 000 kr och antalet avslutade auktioner ökat till ca 763 000. 
Samlamera är en allt mer populär sajt bland medlemmarna och allt fler lokalföreningar 
använder den för sina auktioner. 

Hans-Ove Aldenbrink och Lars Nordberg har lagt ner ett mycket stort arbete med 
Samlamera under året. 
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Netex 

Förbundets hemsida Netex är en hemsida för digital visning av exponat. Arbetsgruppen för 
Netex, Tomas Karlsson, Per Gustafson och Mikael Blomquist, har lämnat en egen 
verksamhetsberättelse. 

Utbildning och litteratur 

På grund av pandemin har möjligheterna till utbildningsverksamhet varit begränsade. I 
samband med Eslövia 2021 kunde dock två utbildningar genomföras. Det var en kurs i 
Posthistoria på Nationell/Regional nivå är för utställare eller kommande utställare av 
posthistoria och en kurs för Vykortklass på nationell och regional nivå är för utställare eller 
kommande utställare av vykort. Kursledare för båda kurserna var Richard Bodin och Andreas 
Tärnholm. 

Bo Dahlner har författat en introduktion till frimärkssamlande som givits ut av förbundet. 
Under året har en ny upplaga av Bo Dahlners bok Sveriges bandfrimärken 1920 – 1936 givits 
ut och det har överenskommits med annan författare om kommande utgivning av en ny 
filatelistisk bok. Till förbundets utbud av filatelistisk litteratur har tillkommit fyra nya böcker 
under året. Förbundet har sålt Facit-kataloger till medlemmarna till rabatterat pris.  

Mars 2022  

 

 

Rikard Azelius Ivar Forsgren  Lars Nordberg Ulf Nilsson 

 

 

Cajsa Ojakangas Jan Palmén  Lars Håkan Jonasson 
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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 2021 
 
Utställningsverksamheten nationellt 
och internationellt under 2021 
 
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. 2021 var 
fem internationella utställningar med svenskt deltagande planerade, tre av dem var FIP-utställningar. 
På grund av pandemin genomfördes endast en utställning, NOTOS 2021. Tre exponat representerade 
Sverige vid denna utställning. FIP-utställningarna Cape Town 2021, IBRA 2021 och Indonesia 2021 
flyttades till senare tillfällen. Nordia 2021 som skulle genomförts i Kuopio, Finland, inställdes helt. 
Nedanstående medaljtabell redovisar svenska utställningsresultat från internationella utställningar 
under 2021.  

 
Utställning Typ GP SG 

SP 
SG G 

SP 
G SV 

SP 
SV V 

SP 
V SS S SB B D S:a 

NOTOS FEPA     1  1  1      3 

Summa      1  1  1      3 

 
 

I fokus nationellt under 2021 
Den stora begivenheten under 2021 var den nationella och regionala utställningen ESLÖVIA 2021 i 
Eslöv den 5–7 november. En regional utställning för ungdom, FRIMUNG 2021, arrangerades i Solna 
den 13–14 november.  
 
 
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 2020–2021 godkändes vid UK-mötet den 16–17 november 2019. Utställningskommittén ansvarar 
för att planerad verksamhet genomförs. 
 
 
Utställningskommitténs sammansättning 
Utställningskommittén har under 2021 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   Rikard Azelius  (Vald av SFF:s förbundsstyrelse) 
SFU-representant   Bertil Eriksson  (Vald av SFU:s förbundsstyrelse)  

UtstK beslut 2022–02  

Bilaga B 
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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. 
En utställningskalender publiceras på nätet. Utställningskommittén sammanträdde den 26 november 
i Uppsala (beslut 2021–16) och har därutöver fattat 15 beslut per capsulam med beteckningarna 
2021–01 till 2021–15.  
 
 
Utställningskollegiets ordinarie sammanträde 
Enligt instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomfördes val av ordförande 
och två ledamöter i Utställningskommittén för 2020–2021 vid UK:s ordinarie möte 2019. Den 27–28 
november genomfördes ordinarie möte med utbildning i Uppsala. Verksamhetsmål för 2022–2023 har 
fastställts av Utställningskollegiet.  
 
En utbildning genomfördes digitalt i början på året, under ledning av Peter Nordin. Temat var 
bedömning på distans. 14 av kollegiets medlemmar deltog. Först genomförde varje deltagare ett 
bedömningsarbete hemifrån, med frågor kring hur man upplevde att bedöma på distans. Efter 
sammanställning av bedömningarna genomfördes en digital samling med redovisning av resultaten, 
samt diskussion kring de erfarenheter som erhållits. Varje deltagare fick bedöma exponat som man 
skulle ha kunnat träffa på i verkligheten, både på svenska och på något av de officiella FIP-språken. 
Exponaten var även valda så man skulle få erfarenhet av olika typer av digitala plattformar, med olika 
bra förmåga att zooma in och bläddra mellan blad och exponat.  
 

 
Medlemmar i UK samt jurylistan 
Utställningskollegiet har vid årets slut 21 medlemmar, varav en är seniorkonsult. Gunnar Dahlvig avled 
2020. Två nya medlemmar har invalts, en juryman och en expert.  
 

•  1 seniorkonsult 
• 3 FIP-jurymän 
• 1 FEPA-juryman 
• 4 nordiska jurymän  
• 8 nationella jurymän 
• 1 regional juryman 
• 3 experter 

 
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: 

 
• PHILANIPPON 2021 FIP-utställning i Tokyo. Svenskt deltagande inställt på grund av 

reserestriktioner till följd av pandemin. Svensk kommissarie Fredrik Ydell. 
• IBRA 2021 FIP-utställning i Essen, Tyskland, senarelagd till 2023. Svensk kommissarie 

Fredrik Ydell.   
• CAPE TOWN 2021 FIP-utställning i Kapstaden, Sydafrika, senarelagd till 2022. Svensk 

samordnare Jan Berg. 
• NOTOS 2021 FEPA-utställning i Aten, Grekland. Svensk samordnare Peter Nordin. 
• NORDIA 2021 nordisk utställning i Kuopio, Finland, inställd. Svensk kommissarie Cajsa 

Ojakangas. 
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Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU 
Den nationella och regionala utställningen ESLÖVIA 2021 arrangerades i Eslöv den 5–7 november och 
kunde trots pandemin genomföras på ett mycket bra sätt. Arrangör var Eslövs Frimärks- och 
Vykortsklubb i samarbete med flera andra filatelistföreningar i Skåne. 85 bedömda exponat visades, 
63 i den nationella delen och 22 i den regionala. 
 
Juryordförande i ESLÖVIA var Peter Nordin. Övriga medlemmar var Bengt Bengtsson, Sofia Grönqvist, 
Erik Hamberg, Christer Karlsson och Åke Rietz. En isländsk juryman var inbjuden men kunde av hälso-
skäl inte delta i juryarbetet. Christer Karlsson var juryelev i den nationella delen och Niclas Eriksson i 
den regionala delen. Sofia Grönqvist var jurysekreterare. 
 
FRIMUNG 2021, en så kallad miniutställning för ungdom, genomfördes i Solna den 14–15 november. 
15 exponat jurybedömdes. I juryn Cajsa Ojakangas och Bertil Eriksson. 
  

 
 
 
Internationellt arbete 
Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är 2021: 

 
Traditionell filateli  Jan Berg  
Posthistoria   Richard Bodin  
Luftpost   Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val) 
Astrofilateli   Fredrik Ydell 
Helsaker   Lennart Daun 
Stämpelmärken  Vakant  
Motivfilateli   Sten-Anders Smeds  
Ungdomsfilateli Peter Nordin  
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. 
 
 
 

Richard Bodin erövrade Eslövia 2021Postiljonen Master 
Grand Prix för sitt exponat Sweden´s Great Power Era 
Wars & Swedes in Active Service Abroad 1543-1905  
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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. Medaljen har inte utdelats under 
året. 
 
 
Slutord 
Nära och goda relationer råder mellan Förbundsstyrelsen och Utställningskommittén. Kommittén har 
trots rådande pandemi kunnat uppfylla flertalet av verksamhetsmålen för 2021. Verksamhetsmål för 
2022–2023 har fastställts av Utställningskollegiet. Rekrytering av nya utlandskommissarier 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 bästa möjliga 
råd och vägledning.  
 
 
Utställningskommittén 
 
 
Peter Nordin, ordförande  Bengt Bengtsson, sekreterare  Erik Hamberg, ledamot      
 
 
Rikard Azelius, SFF-representant Bertil Eriksson, SFU-representant 

Ny bok – Lågvalörerna 1856-63 – Mats Ingers
En bok skriven av Mats Ingers, utgiven av Frimärks-Netto.

336 sidor A4 inbunden bok (hårda pärmar). Följande in-
går i boken:

Hela Mats Ingers guldexponat ”Lågvalörerna 1856-63 – 
traditionell filateli ur ett posthistoriskt perspektiv, 128 
blad.

Frimärkena som ingår här är FacitNr 6,13, 14A och 14B 
d.v.s. de äldsta svenska 3 öres valörerna som huvudsak-
ligen användes på lokalbrev.

En guidad tur genom exponatet där ram för ram (8 ramar 
med 16 blad i varje) beskrivs, så som man ser det på en 
utställning.

En allmän handbok på 170 sidor över Vapenperiodens 
filateli och posthistoria 1855-1872.

Appendix avsnitt som bl.a. behandlar plåtmateriel som 
finns i Postverkets lager.

Skriften Tandningsnycklar med 1855 och 1865 års tand-
ning ingår (normalt pris 100kr)

Pris 500 kr för både medlem och ej medlem, porto 49 kr
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Till Sveriges Filatelistförbund 

Glasfibergatan 8, 2 tr. 
125 45 Älvsjö 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Expertrådet under 2021 

Expertrådet är en arbetsgrupp tillsatt av Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärks-
handlarförbund. Gruppen, som startade 1981, är rådgivande till båda förbunden i frågor som 
rör attestskrivande och hanteringen av reparerat och förfalskat filatelistiskt material. 
Expertrådet ska även vid utställningar och auktioner bevaka reparerat och manipulerat material. 

Expertrådet skall samarbeta med FIP:s kommission för bekämpande av förfalskat material. 
Medlemmar:  Helena Obermüller Wilén, Göran Heijtz, Olle Pettersson och Peter Lorentzon, 
ordförande. Som representanter för SFHF, Sveriges Frimärkshandlarförbund ingår också Karl 
Arne Norsten och Sören Andersson.  

Under 2021 var vi på grund av pandemin tvungna att ställa in vårens sammanträde. Det första 
fysiska mötet ägde rum på Postmuseum 27 oktober där samtliga medlemmar deltog. Mötets 
dagordning var ganska omfattande. Under §4 ”Nya intygsskrivare”, diskuterades förslag till 
nya förbundsprövare. Bakgrunden var att Helena Obermüller Wilén hade meddelat att hon 
önskar avluta sitt uppdrag som förbundsprövare till sommaren 2022. Peter Lorentzon 
certifierades 2019. Hans område omfattar tiden 1885 – 1919 inklusive lösenemissionen i 
tandning 14 och 13. Behovet av nya intygsskrivare för klassiskt Sverige, dvs skilling-, vapen-, 
lejon-, ringtyp och tjänstefrimärken är således både akut och mycket stort. 

I november 2021 rekommenderade ett enhälligt Expertråd Sveriges Filatelistförbund två namn, 
Mats Ingers och Mats Nilsson, som nya förbundsprövare. Förbundet har därefter tagit kontakt 
med de båda kandidaterna och haft positiva samtal. Herrarna kommer att presenteras i 
Filatelisten under våren 2022.  

Vidare från mötet på Postmuseum:  

§5. Under avsnittet ”Bedömning av frimärkta försändelser” från kvalitetsnormerna i Facit, 
beslutade rådet föreslå att bedömningen med siffror tas bort. Bedömningskriterierna anses inte 
var särskilt lyckade och används sällan. 

§6. Beslöts om ett tillägg i normen för ”mycket gott exemplar” där det anges att frimärken från 
1877 och senare med en kort tand och minst 5 i centrering och 4–5 i stämpel/gummering ska 
klassas som 3 (mycket gott exemplar). 

§8. Nyanserna på 12 öre Lösen i tandning 13 diskuterades. En revidering av några av valörens 
nyanser kommer att göras till nästa Facit Special Classic. En separat artikel och ett 
tillkännagivande om nyansändringarna publicerades i Filatelisten nr 8 2021. 
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§ 9 Nyanserna på Landstorm II diskuterades. Rådet beslutade att dessa ska ses över så de blir 
samstämmiga med nyanserna på Lösen i tandning 13. 

§ 10 Manipulerat och tveksamt utbud på främst Tradera diskuterades. Det uttrycktes oro över 
vissa säljares utbud av främst klassiskt material där allvarliga fel och defekter inte angavs i 
beskrivningen. 

§ 12 Flera donationer från samlare och auktionsfirmor redovisades. Rådet tar tacksamt emot 
falska eller manipulerade objekt. Syftet är att de kommer bort från marknaden  

Två artiklar från Expertrådet har under året publicerats i Svensk Filatelistisk Tidskrift.           
Filatelisten nr 1 2021: ”Falska och antedaterade stämplar på lösenfrimärken” 
Filatelisten nr 8 2021: ”12 öre lösen t.13 sett med nygamla ögon” 

Insända frågor och anmälningar angående oseriösa säljare på Tradera inkommer kontinuerligt. 
Under året har Expertrådet svarat på ett stort antal inkomna filatelistiska och posthistoriska 
frågor. Vi har även fortlöpande bevakat svenska objekt på våra auktionshus och i den mån vi 
hunnit, även material på Tradera. På Eslövia-utställningen fanns tre medlemmar från 
Expertrådet på plats som studerade exponaten. 

 

Sundbyberg 6 mars 2022  

/ Peter Lorentzon, ordförande i Expertrådet 

 

 

 

Ny bok – Tandningsnyklar
Tandningsnycklarnas syfte är att kunna bestämma ett frimärkes position i det tryckta arket om 100 frimärken. 
Med hjälp av tandningsnycklarna kan man med lite träning lära sig att urskilja många positioner, att behärska 
alla positionerna tar längre tid.

1855 och 1865 års tandning för svenska frimärken.

Dessa tandningnycklar är inscannade från de original 
som vi själva använder oss av för positionsbestäm-
ning. Vänster sida på varje uppslag visar tandnings-
nyckeln från framsidan (lägg märket med bildsidan 
uppåt) och höger sida från baksidan (lägg märket med 
baksidan uppåt). Det är i många fall enklare att stu-
dera tandningen från baksidan, men framsidan är den 
man normal ser, och den man bör lära sig att känna 
igen från olika specifika positioner.

Av Mats Ingers & Mikael Carlsson

20 sidor i A5-format häftad.

100:- + porto 24:- (medlem) 150:- +porto 24:- (ej 
medlem)

Beställ genom att kontakta Sveriges Filatelistförbund 
på kansli@sff.nu och berätta vilka böcker du vill be-
ställa. Ange vilken bok/böcker, medlemsnr och mobil-
nummer.
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F!rvaltningsber#ttelse
 
Styrelsen f"r Sveriges Filatelistf"rbund f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2021.
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK.
 
Verksamheten
 
Allm nt om verksamheten
Sveriges Filatelistf"rbund(SFF) har till uppgift att fr mja och organisera samlandet av frim rken, 
vykort och "vriga filatelistiska objekt samt b ltesp nnarmaterial. SFF underst"der klubbarnas
frim rksutst llningar och samverkar med Sveriges Frim rksungdom.
 
 
V sentliga h ndelser under r kenskaps!ret
#rets negativa resultat beror bl.a. p! "kade l"ne- och lokalkostnader.
Under !ret har kansliet flyttat fr!n Skillingaryd till $lvsj" vilket medf"rt extra kostnader och dubbla
hyror i n!gra m!nader. 
F"r att s nka kostnaderna f"r utgivning av Filatelisten har !tg rder vidtagits 
som ger utslag f"rst !r 2022-2023, men belastar 2021 med extraordin ra kostnader.

 
Fler"rs!versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettooms ttning 1 774 1 755 1 956 1 806  
Resultat efter finansiella poster -362 43 24 65  
Soliditet (%) 28,1 37,8 34,0 29,3  
      

Definitioner av nyckeltal, se noter.
 
 
Resultatdisposition
 
Medel att disponera:
Balanserat resultat                                                                    697 484
#rets resultat                                                                          - 362 154
 
F"rslag till disposition:
Balanseras i ny r kning                                                            335 330
 
F"rbundets resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Resultatr#kning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

F"rbundets resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

F!reningens int#kter      
Nettooms ttning  1 774 098  1 755 176  
%vriga r"relseint kter  74 350  1 718  
Summa f!reningens int#kter  1 848 448  1 756 894  
      
F!reningens kostnader      
Handelsvaror  -470 880  -436 489  
%vriga externa kostnader  -571 614  -534 383  
Personalkostnader 2 -1 156 211  -731 424  
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anl ggningstillg!ngar  -11 816  -11 816  
Summa f!reningens kostnader  -2 210 521  -1 714 112  
R!relseresultat  -362 073  42 782  
      
Finansiella poster      
R ntekostnader och liknande resultatposter  -81  0  
Summa finansiella poster  -81  0  
Resultat efter finansiella poster  -362 154  42 782  
      
Resultat f!re skatt  -362 154  42 782  
      
 rets resultat  -362 154  42 782  
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Balansr#kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLG NGAR      
      
Anl#ggningstillg"ngar      
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Inventarier 3 29 402  41 218  
Summa materiella anl#ggningstillg"ngar  29 402  41 218  
      
Summa anl#ggningstillg"ngar  29 402  41 218  
      
Oms#ttningstillg"ngar      
      
Varulager m. m.      
Handelsvaror och f"rn"denheter  103 130  21 551  
Summa varulager  103 130  21 551  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  12 160  47 834  
%vriga fordringar  68 378  214 372  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  67 394  50 000  
Summa kortfristiga fordringar  147 932  312 206  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  911 912  1 467 332  
Summa kassa och bank  911 912  1 467 332  
Summa oms#ttningstillg"ngar  1 162 974  1 801 089  
      
SUMMA TILLG NGAR  1 192 376  1 842 307  
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Balansr#kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid r kenskaps!rets b"rjan  697 484  654 702  
#rets resultat  -362 154  42 782  
Eget kapital vid r#kenskaps"rets slut  335 330  697 484  
      
L"ngfristiga skulder 4     
%vriga skulder  138 872  133 303  
Summa l"ngfristiga skulder  138 872  133 303  
      
Kortfristiga skulder      
F"rskott fr!n kunder  2 000  2 000  
Leverant"rsskulder  12 400  0  
%vriga skulder  46 220  40 619  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter 5 657 554  968 901  
Summa kortfristiga skulder  718 174  1 011 520  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 192 376  1 842 307  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v#rderingsprinciper
 
Allm#nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d. Principerna  r of"r ndrade j mf"rt med f"reg!ende !r. 
 
Anl#ggningstillg"ngar
Till mpade avskrivningstider:                                                                                                           Antal !r
Inventarier                                                                                                                                               5-10
 
 
Noter till Resultat- och Balansr#kning
 
 
Not 2 Personalkostnader
 2021 2020  
Personalkostnader -1 156 211 -731 424  
    

F"rbundet hade dubbla personalkostnader f"r kanslipersonal under en "verg!ngsperiod om tv! m!nader
om ca 88 000 kr. Vidare konstaterades i samband med beslutet om omorganisation att kollektivavtalet
som f"rbundet  r bundet av fr!n 2011 och fram!t inte till fullo har f"ljts, vilket medf"rt att ca 189 000 kr
kostnadsf"rts 2021. Dessa kostnader  r extraordin ra och av eng!ngskarakt r.
 
 
Not 3 Inventarier
 2021-12-31 2020-12-31  
Ing!ende anskaffningsv rden 122 727 122 727  
Ink"p 0 0  
F"rs ljningar/utrangeringar 0 0  
Utg"ende ackumulerade anskaffningsv#rden 122 727 122 727  
    
Ing!ende avskrivningar -81 509 -69 693  
F"rs ljningar/utrangeringar 0 0  
#rets avskrivningar -11 816 -11 816  
Utg"ende ackumulerade avskrivningar -93 325 -81 509  
    
Utg"ende redovisat v#rde 29 402 41 218  

 
Not 4 L"ngfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
Utst llningsverksamhet 30 000 20 000  
Bidrag ramar 55 954 55 954  
Samlamera 10 404 13 500  
Stockholmia 55 26 661 26 661  
Strandellkonto 1 814 1 814  
Netex 14 039 15 374  
 138 872 133 303  
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Not 5 Upplupna kostnader och f!rutbetalda int#kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F"rutbetalda medlemsavgifter 522 731 787 589  
Upplupna semesterl"ner 92 807 79 732  
Upplupna sociala avgifter 29 159 18 368  
Upplupen L"neskatt 11 144 0  
%vr. upplupna kostnader 1 713 83 212  
 657 554 968 901  
    

I #rsredovisningen f"r !r 2020 reducerade l"neskatten "vriga kortfristiga fordringar.
 
 
 
 
 
Not 6 
Soliditet  r justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Undertecknade f"rs krar h rmed att !rsredovisningen har uppr ttats i enlighet med !rsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har till mpats och att l mnade uppgifter
st mmer med faktiska f"rh!llanden.
 
 
$lvsj" den 13 maj 2022
 
 
  
Rikard Azelius Ivan Forsgren 
  
  
  
Lars Nordberg Cajsa Ojakangas 
  
  
  
Ulf Nilsson Jan Palm&n                                   
  
  
  
Lars-H!kan Jonasson  
  
  

 
V!r revisionsber ttelse har l mnats den 13 maj 2022
 
 
 
 
Jan-Olov Ljungh                                                    Ulf Wahlgren 
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor
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Revisionsberättelse 

Sveriges Filatelistförbund 
Org. nr 802000-8747 
 
Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för Sveriges Filatelistförbund för räkenskapsåret 2021. 
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen 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. Genom att nu under 2021 byta både 
redovisningssystem samt medlemsregistersystem undanröjer man de brister som funnits då 
de tidigare systemen inte varit kompatibla med varandra. 
 
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 upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 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 redovisningsprinciper 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 uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Sveriges Filatelistförbunds 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga 
delar. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställes. 
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Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande förbundets resultat samt styrelsens förvaltning för Sveriges Filatelistförbund för 
räkenskapsåret 2021. 
 
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 resultat 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. 
 
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 årsredovisnings-
lagen eller förbundets stadgar. 
 
Uttalanden 
Vi tillstyrker att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att 
samtliga styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Älvsjö den        /        2022 
 
 
 
Ulf Wahlgren   Jan-Olof Ljungh 
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Verksamhetsplan 2022 - 2023     

Inledning 

Sveriges Filatelistförbund ska koncentrera sin verksamhet till kansliet i Älvsjö. Den 
redaktionella verksamheten flyttar den 1 juli 2022 till Älvsjö. Samarbetet med Sfu har 
breddats genom att kansliet delas mellan förbundet och Sfu och att kanslichefen Elisabeth 
Björklund-Joback har en halvtidstjänst för förbundet och en halvtidstjänst för Sfu. 
Möjligheter till ytterligare fördjupat samarbete mellan förbundet och Sfu finns. 

Ekonomi 

Omorganisationen av förbundets redaktionella verksamhet beräknas ge en årlig besparing 
på ca 315 000 kr per år med fullt genomslag från 2023. Detta är en åtgärd för långsiktig 
kostnadseffektivisering. 

Förbundet ska fortsätt arbetet med sponsring och donationer. 

Medlemsfrågor 

Under 2020 och 2021 har antalet medlemmar i förbundet ökat och under 2021 fick 
förbundet 301 nya medlemmar. Det är viktigt att denna trend fortsätter och att yngre 
medlemmar attraheras. 

Förbundet ska: 

- Fortsätta med digitala nyhetsbrev till medlemmar och användare av Samlamera. 
- Fortsätta göra riktade utskick tillsammans med Sfu för att värva nya medlemmar. 
- Förbättra kontakten med lokalföreningarna i syfte att lämna information och att 

värva medlemmar i lokalföreningar som inte är medlemmar i förbundet. 
- Förbättra medlemsförmånerna, både befintliga som Samlamera och Filatelisten, som 

att finna nya. 

Lokalföreningar 

Förbundet ska: 

- Stödja och uppmuntra lokala arrangemang, mässor, Frimärkets Dag och utbildningar. 
- Stödja och uppmuntra till arrangemang av regionala, nationella och nordiska 

utställningar. 
- Förenkla hanteringen och administrationen av lokalföreningars hemsidor i 

förbundets regi. 

Tidsskriften 

Filatelisten ska komma ut med samma frekvens och i samma omfattning som tidigare. 
Förbundet ska: 

- Tillse att Filatelisten har en bredd och ett djup som tilltalar medlemmarna. 
- Utveckla redaktionsrådet för insamling och kvalitetsgranskning av redaktionellt 

material. 
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- Öka intäkterna från annonser genom ökat fokus på försäljning. 

Hemsidan och Facebook  

Förbundet ska: 

- Utveckla och modernisera hemsidan i syfte ha en hållbar och modern teknisk bas. 
- Utveckla det redaktionella innehållet, både nyheter och artiklar, på hemsidan genom 

att fler engagerar sig. 
- Tillse att hemsidan är enkel att använda. 
- Arbeta vidare med att sprida information via Facebook.  

Samlamera 

Förbundet ska: 

- Underhålla och utveckla Samlamera i syfte ha en hållbar och modern teknisk bas 
- Tillse att Samlamera har en hög användarnöjdhet. 
- Fortsätta marknadsföra Samlamera för ökad tillväxt. 

Netex 

Förbundet ska: 

- Underhålla och uppdatera webbplatsen. 
- Verka för att få in nya exponat från utställningar. 
- Marknadsföra Netex för ökat intresse bland samlare.  

Utbildning och litteratur 

Förbundet ska: 

- Verka för att nya kurser och nytt utbildningsmaterial utarbetas i syfte att underlätta 
lokala eller regionala utbildningar i olika filatelistiska ämnen. 

- Verka för genomförandet av utställarkurser i syfte att få fler medlemmar att ställa ut.  
- Verka för att ny filatelistisk litteratur skrivs och förläggs av förbundet. 
- Verka för att ta in fler filatelistiska böcker i förbundets utbud. 
- Utveckla en förbättrad digital försäljningsplats för filatelistisk litteratur.  

Utställningar 

Förbundet ska, utöver verksamheten i Utställningskollegiet: 

- Stödja genomförandet av regionala och nationella utställningar i Sverige.  
- Stödja och utveckla kompetensen inom svensk utställningsfilateli. 

Nordiska och internationella kontakter 

Kontakterna på internationell och nordisk nivå har varit få. Förbundet ska verka för att 
Nordia-samarbetet fortsätter och utvecklas. Förbundet ska dessutom delta i det 
internationella samarbetet 

Mars 2022  
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Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2022-2023 
 
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 
 

Styrelseförlag om förbundets säte 
Styrelsen rekommenderar förbundskongressen 2022 att ändra Sveriges Filatelistförbund 
säte till Glasfibergatan 8, 2tr, 125 45 ÄLVSJÖ 

SFFSV
ER

IG
ES

 FILATELISTFÖ
RBU

N
D

1886PHILATELIA UNIT

BLI MEDLEM!
Tipsa din kompis nu!
Bli medlem i Sveriges Filatelistförbund du också!
• Tidningen SFF-Filatelisten 8 nummer per år
• Gratis småannonser i tidningen
• Sälja på förbundets köp- och säljsajt Samlamera
• Rabatt på Facit-kataloger och Michel Online
• Delta i förbundets kurser och seminarier
• Rabatt på förbundets litteratur och produkter
• Rätt att ställa ut på utställningar

Just nu bara 200:- för hela 2022-23
Registrera dig på vår hemsida

sff.nu/medlemsansokan
Betala in 200:- på:
Swish 1230096297
BG 581–6772

Gäller endast om du inte har varit medlem någan av de senaste fem åren.
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Budget 2022 och 2023 Budget Budget Reviderad Budget Budget
2020 Utfall Avvikelse 2021 Budget Utfall Avvikelse 2022 2023

Allmänna intäkter
Medlemsavgifter 1200000 1225859 25859 1180000 1225000 1216854 -8146 1220000 1240000
Bidrag från medlem/förening 0 0
Sponsring 20200 1000 -19200 91200 10000 72750 62750 50000 50000
Kansli
Personalkostnader -180000 -164685 15315 -190000 -330000 -390021 -60021 -340000 -345000
Övr. externa tjänster -170000 -256394 -86394 -190000 -50000 -78207 -28207 -1300 -1300
Prov försäkringsförmedl. If 3000 432 -2568 3000 3000 2757 -243 3000 3000
Lokalkostnader inkl el, licenser -37000 -44310 -7310 -37000 -135000 -153581 -18581 -206000 -209000
Förbrukn.material -15000 -12646 2354 -15000 -15000 -41108 -26108 -25000 -25000
Porto + telefon, försäkr -30000 -45310 -15310 -30000 -15000 -53834 -38834 -39000 -35000
Bankkostnader -6500 -6375 125 -6500 -6500 -8280 -1780 -12000 -12000
Avskrivningar -1000 0 1000 -1000 -3018 -3018 -3018 -3018
Kansli, intäkter 20000 1600 -18400 7000 7000
Ledning m.m.
Reskostn., möteslokaler m.m. -60000 -5742 54258 -60000 -30000 -24786 5214 -25000 -50000
Revision -3000 -962 2038 -3000 -1000 -1076 -76 -1000 -1000
Marknadsföring 0 -7440 -7440 0 0 -6858 -6858 -5000 -15000
Lotteri 0 0 30000 0 0 30000

Kongress -40000 40000 -40000 0 0 -25000 -25000

Service
Utställningsbidrag t föreningar -10000 -10000 0 -10000 -10000 -10000 0 -10000 -10000
Hyra ramlager -16200 -18590 -2390 -16200 -18590 -17160 1430 -18000 -18000
Avskrivning ramar -7000 -7000 0 -7000 -7000 -7000 0 -7000 -7000
Utmärkelser, medaljer -30000 -31204 -1204 -30000 -30000 -21229 8771 -25000 -25000
FD 10000 8243 -1757 10000 10000 4200 -5800 4200 4200
Ramhantering 0 0 0 -10000 -10000 -10000 0 -10000 -10000
Tidskriften
Annonsintäkter 320000 251205 -68795 320000 250000 274203 24203 300000 325000
Prenumeration ej medl 21500 21526 26 21500 21500 18431 -3069 16000 16000
Personalkostnader -560000 -566249 -6249 -575000 -584000 -773624 -189624 -635000 -305000
Tryckn + distribution -320000 -276459 43541 -330000 -285000 -284364 636 -294000 -300000
Lokalkostn, porto, tel -35000 -32702 2298 -35000 -33000 -32449 551 -17000 -2000
Övr kostn -5000 -4964 36 -5000 -5000 -2725 2275 -10000 -10000
Avskrivning ny dator -4816 -4816 -1798 -1798 -4000 -4000
Böcker, försäljning netto 30000 49616 19616 30000 40000 17272 -22728 25000 35000
Hemsidan
Utveckling hemsida 0 0 0 0 0 0
Annonser 49000 45000 -4000 49000 45000 51000 6000 54000 54000
ADB-tjänster, licensavg m.m. -10000 -5160 4840 -10000 -10000 -4636 5364 -8000 -8000
Samlamera -15000 -29073 -14073 -15000 -15000 -15000 0 -15000 -30000
Utställningar, utbildning -60000 -6771 53229 -85000 -68000 -69124 -1124 -75000 -85000
Kommissarieverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledn.grupper + expertgrupper -19000 -2011 16989 -10000 -7000 -9105 -2105 -20000 -10000
Utställaravgifter Sverige 7000 5800 -1200 7000 7000 24800 17800 15000 7000
Nordisk verksamhet -5000 0 5000 -5000
FIP / FEPA -26000 -27037 -1037 -26000 -27000 -27037 -37 -25000 -25000

Resultat totalt 0 42781 42781 0 -60590 -362153 -301563 -161118 200882
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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
2020
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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.  

  

2020
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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.  

  

2020
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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. 

2020
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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. 

2020
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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. 
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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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Utkast 

Styrelsens yttrande 2022 över motioner till kongressen 2020 

Motion 1 

Styrelsens yttrande 2022: 

Sedan sommaren 2021 förvaras digitala original för Filatelisten på två säkra ställen. När det gäller att 
åter publicera dem i digitalt format hänvisas till styrelsen yttrande över motion2. 

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad. 

 

Motion 2 

Styrelsens yttrande 2022: 

Styrelsen har inget att tillägga. 

 

Motion 3 

Styrelsens yttrande 2022: 

I samband med beslut om omorganisation av förbundets redaktionella arbete har beslutats att 
arbetsuppgifterna rörande det filatelistiska innehållet i Filatelisten ska läggas på en 
redaktionskommitté.  

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad. 

 

Motion 4 

Styrelsens yttrande 2022: 

Ett nytt digitalt medlemsregister, med möjlighet till digital betalning av medlemsavgiften, har 
införskaffats och tagits i bruk under 2021. Det har framkommit brister i denna del av systemet och 
dessa brister har rättas till. Möjligheten till delbetalning kan nu undersökas. 

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad. 

 

Motion 5 

Styrelsens yttrande 2022: 

Styrelsen har inget att tillägga. 
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Motion 6 

Styrelsens yttrande 2022: 

Styrelsen vidhåller vad som anförts 2020 men vill tillägga när det gäller kurser och utbildning att en 
arbetsgrupp bör tillsättas för utarbeta riktlinjer kurser och utbildningar. Styrelsen hänvisar också till 
dess yttrande över motion 1 2022. 

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad. 

 

Motion 7 

Styrelsens yttrande 2022: 

Styrelsen har inget att tillägga. 

 

 

 

Utkast 

Styrelsens yttrande 2022 över proposition till kongressen 2020 (punkt 16) 

Styrelseförslag om ny logotype och stadgeförändring  

Styrelsens yttrande 2022: 

Styrelsen har förändrat förbundets logotype i enlighet med beslut av kongressen 2018. Styrelsen har 
till kongressen 2020 även föreslagit en stadgeändring om att förbundets firma i punkt 1.1.1 i 
stadgarna ändras till Sveriges Filatelistförbund (utan bindestreck).   

Styrelsen vidhåller förslag om ändring av förbundets firma till Sveriges Filatelistförbund. 
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MOTION  Till SFF kongress 2022 

2021-12-12 

Sajten SAMLAMERA 

Årligt bidrag för utveckling av programvaran för samlarsajten Samlamera. 

Vi i Jönköpings Filatelist-Förening har stöttat Samlamera med ekonomiskt 
bidrag i många år, såsom en handfull andra föreningar m.fl. också har gjort. 

I samband med att Samlamera växer mer och mer så inkommer önskemål 
såsom förändringar och tillägg på sajten. 

Idag räcker inte annonsintäkter, föreningsbidrag och bidrag från några få 
säljare för att täcka utvecklingskostnader. 

Vi föreslår att kongressen beslutar att höja den årliga medlemsavgiften med 
+10 kronor. Detta skulle gälla under de kommande 5 åren. Detta belopp ska 
enbart användas till programutveckling av Samlamera. 

 

Jönköpings Filatelist-Förening 

STYRELSEN, genom 

 

Hans-Ove Aldenbrink 

Ordförande 
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Utkast 

Styrelsens yttrande över motioner till kongressen 2022 

Motion 1 (Jönköpings Posthistoriska Förening) 

Styrelsens yttrande: 

Denna motion berör delvis samma frågor som tagits upp av Jönköpings Posthistoriska Förenings 
motion till kongressen 2020 (motion 6) vad avser kurser och utbildning.  Styrelsen hänvisar till vad 
som anförts 2020 men vill tillägga att en arbetsgrupp bör tillsättas för utarbeta riktlinjer kurser och 
utbildningar.  

Styrelsen anser därmed att motionen kan anses vara besvarad. 

 

Motion 2 (Jönköpings Filatelist-Förening) 

Styrelsens yttrande: 

Samlamera är en mycket viktig förmån för förbundets medlemmar och styrelsen inser vikten av en 
väl fungerande programvara. Styrelsen menar dock att en höjning av medlemsavgiften med 10 kr 
som enbart ska användas till Samlamera inte är rätt väg att gå. Ett sådant system skulle enligt 
styrelsens uppfattning leda till en fragmentering av medlemsavgiften på ett oönskat sätt. Dessutom 
synes en sådan åtgärd inte vara förenlig med nuvarande stadgar.  

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås av kongressen. 
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