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Till alla inbjudna vid kongress med Sveriges Filatelist-Förbund 2020
Ni får samma kongresshandlingar som ombuden - så att ni också kan läsa vad som händer
Vi tackar särskilt Postnord, Facit, Postiljonen, Värnamo kommun, NBV och Värnamo FF för stödet.

Bakgrund 
På grund av den pågående pandemin och de rekommendationer som myndigheterna gett går det varken att 
genomföra en kongress enligt plan eller en kongress som till fullo följer förbundets stadgar. 

Upplägg av distanskongress
Samtliga ombud (Tillägg i ombudslistan på sidan 8: Gränsföreningen, Lennart Daun och Rysslandssamlarna, 
Björn Sohrne) får handlingarna i vanlig ordning samt kuvert avsett för eventuell sluten omröstning (till revisor 
Ulf Wahlgren). Att organisera ett telefonmöte med alla deltagande, med möjligheter att föra en god diskussion, 
skulle vara mycket svårt. De frågor som behandlas på distanskongressen följer stadgarna med avseende på 
kongressens dagordning. De återfinns i det bifogade beslutsformuläret.  Ifyllt beslutsformulär skall skickas 
in senast 20/4 till info@sff.nu eller till Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsgatan 3, 568 30 Skillingaryd. 
Frågor eller invändningar på resultat- och balansräkningar samt förslag på förbundsordförande, sty-
relseledamöter och revisorer utöver valberedningens förslag skickas via e-post (info@ sff.nu) till styrel-
sen senast 20/4. 

Styrelsen sammanfattar uppkomna frågor, invändningar och andra förslag till personvalen och skickar dessa 
till samtliga ombud. (Då flera ombud kan ställa likalydande frågor kan de slås samman.) Personer som no-
minerats till styrelsen av ombud skall vara tillfrågade och ges möjlighet att skicka in en presentation. Detta 
utskick med sammanställning av frågor och svar samt eventuella nya kandidaturer kan då ske med ett e-post-
utskick 27/4. Om svaren behöver kompletteras görs ytterligare ett utskick annars kan röstning ske. 

Då röstningen sker öppet vid kongress bedöms detta vara likvärdigt med röstning via e-post, dock måste i 
anmälan angiven e-postadress användas för att kunna stämma av mot röstlängden. Enligt stadgarna sker valen 
med enkel majoritet. Efter att svaren skickats ut får alla ombud rösta på dagordningens punkter 16–18. 
• Om inga förslag utöver valberedningens föreligger röstas om dessa kan godkännas. 
• Om det finns förslag till ordförande / styrelseledamöter utöver valberedningens kommer ett slutet val att ske. 
Detta sker genom att en valsedel skickas ut i Word/PDF-form via e-post tillsammans med övriga frågor/svar. 
På denna listas föreslagna personer och ombudet får markera önskade alternativ. Valsedel läggs i utskickat 
kuvert och skickas till förbundets revisor. Svaren kontrolleras mot röstlängd. När alla inskickade röstkort är 
kontrollerade mot röstlängd öppnas röstkuverten och rösterna räknas. 

Därefter ajournerar vi kongressen på obestämd tid. Kongress återupptas så fort omständigheterna medger. 
Vid detta tillfälle kommer övriga punkter att diskuteras och beslutas. Detta gäller motioner, verksamhetsplan, 
avgifter och budget samt övriga val. Övriga planerade presentationer och premieringar kommer också att 
genomföras. 

Vi hoppas pandemin lagt sig och att kongressen kan slutföras i samband med Nordia 2020 och att vi alla kan 
träffas där. 

Sveriges Filatelist-Förbund 
Styrelsen


