Välkommen till Frimärkets Dag 2011

I år är det en hel del nyheter med Frimärkets Dag där vi inom SFF/SFU har ett klart uttalat mål: 300 nya
samlare till klubbarna. Här är det mycket viktigt att varje förening lägger ned arbete på rekrytering.
Det finns två alternativ i år:

A. Föreningen arrangerar sista helgen i september till och med första helgen i oktober (24–25/9 eller

1–2/10)
Då utgår maximalt stöd från Posten Frimärken: FDC och Maximikort för utgåvorna Hästar och Frögömmen,
stämpel unik för orten med datum, tröjor, evenemangsaffischer, vykort, ramtransport, diplom och speciell
Frimärkets Dag-produkt
För att få maximalt stöd från Posten ska Frimärkets Dag genomföras under perioden.
Kriterier för urval är att klubben:
• Har egen hemsida för att marknadsföra evenemanget
• Evenemanget ska äga rum på en publik plats
• Aktiviteter på evenemanget ska beskrivas (inriktning att värva nya medlemmar och uppmärksamma de
frimärksintresserade)
• Uppskattning av antal besökare
• Marknadsföringsaktiviteter från respektive klubb
Posten deltar och samarbetar med den lokale arrangören på fem orter med försäljning och kundvärvning. Observera att urvalet av de fem klubbarna görs ur gruppen A. Urvalet av de fem görs i samarbete med SFF/SFU.

B. Klubbarna har också möjlighet att genomföra Frimärkets Dag under valfri period men får då ett mindre
stöd: Bredvidstämpel utan ortsnamn och datum, evenemangsaffischer och vykort.

Anmälan senast 23 mars 2011
Alla föreningar som vill medverka måste snarast och senast 23 mars skicka in bifogad anmälningsblankett.
OBS! Endast föreningar anslutna till SFF/SFU inbjuds.
Målet är minst 100 deltagare per arrangemang.
Ni avgör lokalt vad som krävs för att nå det målet.
Serviceavgiften att medverka är som tidigare år endast 200 kronor per förening.
Tänk på att Frimärkets Dag ofta är det enda arrangemanget under året där föreningen publikt visar upp sig
och värvar nya medlemmar.
Mer information om Frimärkets Dag kommer kring 15 april till de föreningar som anmält sig.
Välkommen till en aktivitet för att stärka föreningslivet och få fler medlemmar till SFF/SFU
SFF Sveriges Filatelist-Förbund
Med stöd av Posten Frimärken

SFU Sveriges Frimärksungdom

Fyll här i föreningens namn...............................................................................................................................

Anmälan Frimärkets Dag – 2011

OBS! Anmälan senast 23 mars 2011
Skicka anmälan till SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd (eller fax 0370-70998, epost: info@sf.nu) så att
SFF/SFU har den senast 23 mars 2011. TEXTA!
Sätt kryss i en av dessa två rutor:
Ja, vi vill vara med och arrangera Frimärkets Dag på vår ort enligt alt A (24–25/9 eller 1–2/10)
Ja, vi vill vara med och arrangera Frimärkets Dag på vår ort enligt alt B (valfri tid)

Nej! Orsak: ..........................................................................................................................................................
Kontaktperson (den vi skickar material till):........................................................................................................
Gatuadress:...........................................................................................................................................................
Postnummer..................................Postadress:.......................................................................................................
Telefon..................................................................................................................................................................
E-postadress: Här MÅSTE det finnas en adress då en del info i fortsättningen endast
kommer som e-post.............................................................@.............................................................................
Plats för Frimärkets Dag:.....................................................................................................................................
Tänkta aktiviteter (skickas till SFF om möjligt i samband med materialbeställning eller skrivs på baksidan)
Dessa tidningar finns på vår ort: .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Vi har samarbete med Postens Företagscenter/Postens ombud.
Ange vilket:..........................................................................................................................................................
Stämpelort (för alternativ A):...............................................................................................................................
Vi har läst inbjudan, anmäler oss till Frimärkets Dag 2011 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

