Dags att beställa till Frimärkets Dag
Frimärkets Dag är i år koncentrerad
till lördagen den 10 /11 2012

Beställning av frimärken och andra frimärksprodukter måste göras senast 22 oktober.
Det man kan beställa är:
• Opera: Block, FDC och Motivblad.
• Hela utgåvan Textilkonst: Häfte, Souvenirark, FDC, Motivblad och Maximikort.
OBS! I år får föreningen 5 procent i provision på det man säljer
Så här beställer man: skicka e-post till pf.produkt@posten.se och ange Frimärkets
Dag 2012 och klubbens namn i ämnesraden.
Villkoren är fri returrätt före 23 november 2012 och fri frakt.

Vi räknar med att skicka er minnespoststämpel, vykort, pins, affischer och samlarfolder med
tema musik kring 1 november.
Alla klubbar får frågor till tipstävlingen – denna tipstävling är likadan i hela landet.
Följ vad som händer framöver på http://www.sff.nu/fd. Där finns bland annat en tipsbank.
Vänligen skicka in bifogad blankett snarast!
Välkommen till en aktivitet för att stärka föreningslivet
och få fler medlemmar till SFF/SFU
Skillingaryd den 12 september 2012
SFF-kansliet
Per Bunnstad, info@sff.nu

SFF Sveriges Filatelist-Förbund

SFU Sveriges Frimärksungdom

I samverkan med Posten Frimärken

OBS! Föreningens namn:………………………………………………….......……..……...........
Beställning Frimärkets Dag 2012
Material levereras till (namn):……………………...………………………………………....................
Gatuadress:…………………………………………………………………………………….................
Postnummer:……………………………Postadress:……………………………………………….........
OBS! Mobilnr för sms-avisering…………………………………..........……………………..…..........
E-postadress:………………………………………………………………………………...……............
Lokal och ort för Frimärkets Dag:………………………………………………………………….........
Datum och klockslag......................../..........................kl................................
Skicka den text som ska tryckas på evenemangsaffischen till info@sff.nu (då blir det garanterat rätt på
affischen) alternativ: skriv på baksidan av denna blankett.
OBS! Har ni INTE klart med programmet före 1/10 = skriv vad ni har och komplettera sedan.
Beställning 1 En bunt om 50 Frimärkets Dag-kort ingår och komemr per automatik.
Det går inte att beställa fler buntar.
Beställning 2 Diplom önskas antal. (max 10)..................
Beställning 3 Antal affischer önskas antal (max 25)...............................

Ifylld beställning postas senast 1 oktober 2012 till
SFF, Box 91, 568 22 SKILLINGARYD
Det går även att faxa 0370–70998 (det är inte alltid denna fax ”pratar” med alla andra faxar...).
Den som önskar kan scanna blanketten och skicka till info@sff.nu

