Välkommen till Frimärkets Dag
lördagen den 10 november 2012

Frimärkets Dag 2012 i nygammal skepnad och modern tappning: En dag då det
verkligen är Frimärkets Dag – lördagen den 10 november 2012.
Huvudsyftet med Frimärkets Dag är att stärka frimärksintresset med fokus
på samlandet.
Huvudtema är Opera med anledning av det frimärke som kommer ut fredagen den
9 november – en samutgåva med Frankrike.
Föreningen får möjlighet att sälja frimärken och produkter och får i provision 5
procent.
För att vara med gäller följande
att ha en egen hemsida för att marknadsföra
arrangemanget
att ha en projektledare som är huvudansvarig
på orten
att vara på en publik plats – målet minst ett par
hundra besökare

1981 kom ett frimärke med Birgit Nilsson,
en svensk operaprimadonna. Nu drygt 30 år
senare är opera tema på Frimärkets Dag.

Alla föreningar som vill medverka måste
snarast och senast 30 april skicka in bifogad anmälningsblankett.
OBS! Endast föreningar anslutna till SFF/SFU inbjuds.
Serviceavgiften att medverka är som tidigare år endast 200 kronor per förening.

Tänk på att Frimärkets Dag är ett utsökt tillfälle att visa upp sig för en stor publik
och värva nya medlemmar.
Mer information om Frimärkets Dag kommer kring 15 maj till de föreningar som
anmält sig.
Välkommen till en aktivitet för att stärka din förening och även få fler medlemmar
till SFF/SFU
SFF Sveriges Filatelist-Förbund
I samverkan med Posten Frimärken

SFU Sveriges Frimärksungdom

Anmälan Frimärkets Dag – 2012
Ja tack, vi vill vara med att arrangera Frimärkets Dag på vår ort
Föreningens namn........................................................................................................................................

Projektansvarig (den vi skickar material till och som är huvudansvarig för Frimärkets Dag):
Namn............................................................................................................................................................
Gatuadress:...................................................................................................................................................
Postnummer..................................Postadress:...............................................................................................
Telefon..........................................................................................................................................................
E-postadress: Här MÅSTE det finnas en adress då en del information i fortsättningen endast
kommer som e-post..........................................................@..........................................................................

Ort för Frimärkets Dag (för minnespoststämpeln):………………………………………………………
Vi har läst inbjudan, anmäler oss till Frimärkets Dag 2012 och förbinder oss att dokumentera Frimärkets Dag med text och foto till info@sff.nu eller brevledes SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd samt att
senast på angiven dag på enkäten skicka in densamma

......................................................................................................................................................................
Underskrift datum och namnförtydligande

Skicka anmälan till SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd
(går även per fax 0370-70998 eller epost: info@sff.nu)

OBS! Anmälan senast 30 april 2012

