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Frimärkets Dag 2016
Information om Frimärkets Dag har skickats ut tidigare från kansliet. Det är förbundsstyrelsens förhoppning att så många som möjligt av våra föreningar tar tillfället i akt att ordna Frimärkets Dag för att synas utåt. Det är en reklam som alla
föreningar behöver! Anmälan bör snarast skickas till Per Bunnstad, info@sff.nu Frimärkets dag äger rum lördagen den 19 mars 2016. 45 föreningar är anmälda till
Frimärkets Dag den 19 mars 2016 men det finns plats för ytterligare några.
En nyhet i år är att Postnord tar fram en poststämpel (ej minnespoststämpel) med
er ort som även framledes får användas av föreningen mot att man följer de instruktioner som finns. Varje förening som ordnar Frimärkets Dag får således behålla stämpeln under vissa förutsättningar för framtida stämplingar. Detta kommer att
beskrivas i Filatelisten och i nyhetsbrev under 2016. Även i övrigt blir det en del
nyheter. Anmälan till frimärkets Dag måste ske senast nu på måndag den 23 november. Anmälningsblankett och information finns här: http://www.sff.nu/fd2016

Förbundsstyrelsens möte i oktober
Förbundsstyrelsens sammanträdde den 30 oktober under NORDIA 2015. Under
mötet redovisade kassören att ekonomin fortfarande är tillfredsställande. Hemsidan
diskuterades och den kommer framöver att göras om. Marknadsföringsgruppen och
Per Bunnstad arbetar med den uppgiften. Kongressen 2016 diskuterades och styrelsen fick en lägesrapport av Gösta Karlsson och Per Bunnstad.

Möte med Sveriges Frimärkshandlareförbund
Sveriges Frimärkshandlareförbund har haft ett avtal med SFF men det sades upp
av en tidigare styrelse p.g.a. att vissa delar var inaktuella. Parterna är överens om
att ett nytt avtal bör utarbetas som framför allt reglerar hur handlarförbundets
medlemmar skall kunna medverka i planeringen av utställningsverksamheten och
dess genomförande. Förbundsstyrelsen utsåg Leif Ledmyr att arbeta fram avtalet
tillsammans med Sveriges frimärkshandlareförbund.

Möte om utställningsverksamheten
Under NORDIA 2015 genomfördes ett möte om utställningsverksamheten tillsammans med representanter för utställningskollegiet. Olika meningsförespråkare med
anknytning till utställningsverksamheten har satt upp en målsättning att finna fram
till en gemensam ståndpunkt som kan tillgodose olika infallsvinklar på ämnet förbundets utställningsverksamhet. Det gäller principerna för planering, budgetering,
genomförande och redovisning, hur bemanning av olika funktioner skall ske mm.
Det pågår nu ett arbete för att utarbeta en gemensam plattform för verksamheten.

Medlemsvärvning
Antalet medlemmar fortsätter att öka och under hösten har vi fått 250 nya medlemmar. Vi har fått många nya medlemmar på grund av det medlemserbjudande
som skickats ut. Samlamera medför också att vi får nya medlemmar.
Besök SFF:s hemsida! www.sff.nu
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Samlamera
Hans-Ove Aldenbrink har för förbundets räkning utvecklat säljsajten Samlamera
under en följd av år. Nästan all utveckling har bekostats av frivilliga bidrag från
några av landets större SFF-föreningar samt privata medel. Förbundets bidrag har
av kända skäl varit mycket begränsat. Med avseende på en korrekt behandling av
Hans-Ove Aldenbrink och hans insats samt förbundets behov av att säkerställa
nyttjanderätten i nuvarande skick och i en eventuell framtida utveckling behöver
parterna ett avtal som reglerar rättsläget. Förbundsstyrelsen utsåg Leif Ledmyr att
arbeta fram även detta avtal.
Arbetsgruppen för Samlamera informerade att det nu är möjligt att lägga in bilder
med högre upplösning, vilket innebär att man nu kan förstora nyinlagda objekt.
Detta är en bra funktion när försändelser eller hela visirblad presenteras på sajten.
Det personliga nyhetsbrevet har börjat komma igång. Auktionsverksamheten börjar bli riktigt bra. Önskemål tas emot om du önskar nya funktioner på Samlamera.

När bildades din förening?
Kansliet har inga data på när lokala föreningar och klubbar bildades. Nu vill vi bygga en databas med dessa uppgifter så att vi kan gratulera föreningarna vid jämna
jubileer. Förbundsstyrelsen ber därför alla föreningar att meddela datum för bildandet av er klubb. Skicka er information till Bo Dahlner, bo.dahlner@sff.nu

Medlemsavgifter för 2016
På kansliet arbetar man för närvarande att färdigställa brev med medlemsavier för
2016. Vi räknar med att dessa skickas ut i slutet av november.

Kongressen 2016
SFF:s kongress genomförs i Skara den 16-17 april. Det är bra om föreningarna viker den helgen för kongressen! Varje förbundsmedlem och ansluten förening har
rätt att framlägga motioner till förbundskongressen. Motioner till ordinarie förbundskongress ska skriftligen ha inkommit till förbundskansliet senast den 15 december året före kongressåret. Vårens stora mässa med frimärken och vykort äger
också rum i Skara. Det sker i samband med kongressen den 15-16 april.

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
Före NORDIA 2015 skickade vi ut ett nyhetsbrev till samtliga medlemmar som vi
har e-postadresser till. Förbundsstyrelsen vill utveckla ett nyhetsbrev till alla medlemmar och vi hoppas att få igång detta under 2016. Vi önskar därför få in samtliga medlemmars e-postadresser och det är bra om föreningsstyrelserna uppmanar
sina medlemmar att skicka meddela oss sina e-postadresser. Dessa kan skickas till
kansliet via kansli@sff.nu där e-postadresserna förs in i medlemsregistret.
Nästa styrelsemöte
Nästa förbundsstyrelsemöte (telefonmöte) äger rum onsdagen den 16 december.
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