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Ekonomin
Den 10 september genomförde förbundsstyrelsen ett styrelsemöte i form av en telefonkonferens. Kassören rapporterade att ekonomigruppen gått igenom ekonomin
och gjort ett halvårsbokslut. Styrelsen konstaterar att resultatet fortsätter att utveckla sig i positiv riktning och SFF fortsätter att stärka sitt egna kapital.

Medlemsvärvning
SFF startade i september en kampanj för att värva nya medlemmar. Den har givit
gott resultat och vi har fått över 100 nya medlemmar. Det är ett unikt och exklusivt erbjudande att bli medlem resten av 2015 och hela 2016 för endast 350:-. Läs
mer om erbjudandet på hemsidan.

Samlamera
På ”Min sida” kan man numera registrera sina samlingsområden. Man anger olika
sökord per huvudkategori. 100 ord för frimärken och upp till 100 ord för vykort etc.
Någon gång senare i höst kommer ett personligt nyhetsbrev att skickas ut på onsdagar och innehåller bara på de samlingsområden som du har satt upp i din användarprofil.
Vi har också utvecklat en avancerad auktionsdel under det senaste halvåret. Nu
kan man lägga upp en auktion med budgivning online. Har föreningen en offentlig
auktion så kan man automatiskt stoppa budgivningen några timmar före den
offertliga auktionen där slutbuden sker i salen. Fördelen med onlineauktion är att
man kan bjuda via Samlamera och skulle man bli överbjuden får man ett
e-postmeddelande. Man ser också alla sina bud på ”Min sida”.

PostNord på frimärksscenen
Folkligt, festligt, fullsatt. Så var det på Postmuseum 20 augusti när frimärkena Ingrid Bergman och Svampar lanserades. Svamp- och filmintresserade som besökte
museet för första gången trängdes och trivdes med erfarna filatelister och museibesökare vid försäljningsdiskar och signeringsbord. Svampkonstnärerna Fideli
Sundqvist och Norbert Tamas skrev autografer på förstadagsbrev och motivblad.
Nästa gång PostNord äntrar frimärksscenen är 26-27 september. Platsen är Arena
Midt Kjellerup i Silkeborg, Danmark, och evenemanget är SILFI 2015.

Presentation av de nya Facit-katalogerna
Facit Förlags AB genomförde ett möte på Postmuseum onsdagen den 23 september
där Gunnar Lithén informerade om Facit Special Classic 2016 och Facit Norden
2016. I förra nyhetsbrevet berättade vi att Facit Special Classic 2016 kommer att
innehålla samma uppgifter för hela Norden, på samma sätt som i tidigare Facit
Special. Detta gäller fram till och med år 1950. Facit Norden 2016 innehåller nordens frimärken med varianter från 1951 till senaste utgåvorna, på samma sätt som
tidigare Facit Special. Facit Special Classic innehåller tre intressanta artiklar vilka
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inte finns med i Facit Norden. I inledningen av Sverige finns en mycket intressant
artikel om 15 sidor av tandningarna på våra äldsta frimärken. Avsnittet om Grönland innehåller en artikel på 20 sidor om paketmärkena och en artikel om grönländska frimärken. Facit Norden innehåller förenklade beskrivningar av frimärkena
fram till 1950/51. Här finns också samtliga frimärkshäften med varianter, även
före 1951. En trevlig artikel om svenska FDC och en beskrivning av hur man skiljer
svenska moderna förfalskade frimärken från äkta. Facit Special Classic kan köpas
av SFF för 299 kr inklusive porto och Facit Norden 2016 kostar 399 inkl frakt.

Föreningsmöten
Kontakta gärna någon styrelseledamot som kommer till något föreningsmöte och
presenterar SFF och framför önskemål och synpunkter. Vi är representerade på
Nordia där Ni kan träffa förbundsstyrelsen. Hör av Er om Ni önskar några böcker
så tar vi med dem.

Medlemsregistret
Vid halvårsskiftet överfördes det tidigare medlemsregistret till ett nytt som är betydligt billigare. Det är också smidigare att arbeta med, bl.a. i samband med utskrift av medlemsavierna. Dessutom finns funktioner för nyhetsbrev som kan
skickas ut till alla medlemmar. Avsikten är att det nyhetsbrev som idag går ut till
föreningarnas styrelser på sikt ska skickas ut till alla medlemmar. Det nya registret
heter Visma Förening och utvecklas ständigt av Visma AB och alla uppdateringar
ingår i serviceavtalet.

Mässor
SFF kommer under hösten att vara representerade på flera frimärks- och vykortsmässor. Ta chansen att komma och prata med SFF:s representant.

Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet går till alla ledamöter i föreningsstyrelserna som meddelat sin
e-postadress till förbundsstyrelsen. Om någon ledamot inte fått nyhetsbrevet ber vi
er att skicka e-postadressen till bo.dahlner@sff.nu
Nästa styrelsemöte
Nästa förbundsstyrelsemöte äger rum fredagen den 30 oktober i Täby.

Förbundsstyrelse
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