Nyhetsbrev september. Nr 2 2013
Webbversion

Medlemskampanj – värva medlemmar till SFF!

Dela ut – eller sänd vidare – de bifogade informationsbladen med medlemskampanj i SFF – resten
av 2013 och hela 2014 för endast 350 kronor.

Välkommen till Uppsala

11–12 oktober välkomnar Uppsala till årets enda
frimärks- och vykortsutställning UPPFRIM och
UPPFRIMUNG. SFF finns på plats med egen
monter.
Läs mer på http://www.sff.nu/uppfrim2013/

Anmäl föreningsavgift

Vi uppmanar föreningar med central inkassering att
meddela avgiftens storlek 2014 till kansli@sff.nu.

Fortsatta nyhetsbrev

Vi kommer i fortsättningen att skicka nyhetsbrev
lite oftare men främst digitalt och de läggs då på
vår hemsida under http://www.sff.nu/nyhetsbrev/
Av ekonomiska skäl kommer vi endast vid enstaka tillfällen att skicka nyhetsbreven pappersvägen till våra föreningar. Det sker de gånger vi
har annat vi behöver få ut pappersvägen.
Vi skickar däremot nyhetsbrev elektroniskt till de
medlemmar vi har e-postadress till.

Kongressen – motioner

Kongressen 2014 år hålls i anslutning till SFFdagar i Huskvarna 11–13 april. Sista dag att
skicka motioner till kongressen är 15 december
2013. Till: SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd

Besök www.sff.nu

Besök gärna förbundets hemsida som uppdateras
nästan varje dag: http://www.sff.nu

Du som är med i Facebook
– gå med i vår grupp:
Sök på Frimärken och vykort

Behövs fler? Kontakta då kansli@sff.nu eller
0370–70566. Affischen finns också på www.sff.nu
– bara att ladda ned och skicka till alla ni känner...

Inloggning på www.sff.nu
och Samlamera
Numera kan alla medlemmar registrera sig på
www.sff.nu och därmed få tillgång till styrelseprotokoll. Kontakta info@sff.nu om du vill ha en
inloggning. Samma sak gäller för att bli registrerad på Samlamera.

Frimärkets Dag 28/9

Information finns på www.sff.nu/fd2013

Svensk Vykortshistoria

med Lennart Frosts exponat på 128 sid.

Specialerbjudande till
SFF-medlemmar

310 kronor
inkl. frakt!

Vi tillämpar förskottsbetalning som sker
till förbundets pg
198903–7.
Ange Vykortshistoria
på talongen och gärna
ditt medlemsnummer

Länkar:
• Information om nya böcker:
http://www.sff.nu/litteraturlista/
• Broschyr om SFF och erbjudande om medlemskap
http://www.sff.nu/medlem
• Information om klubbauktioner:
http://samlamera.sff.nu/?title=content:page&id=54

