ÖSTERSUNDS FILATELI- OCH VYKORTSFÖRENING
SPARA!

NOVEMBER 2015
God jul och Gott Nytt År.

Ha en trevlig Helg och kom tillbaka nästa säsong styrkta av
tillförsikt till vår lokal på Biblioteksgatan 33.
Till alla er som deltog i arbetet under Frimärkets Dag och vid träffen
på Wången och gjorde dessa till lyckade tillställningar vill jag rikta
ett stort tack.
I år är vi tillbaka till normala rutiner och preliminärt genomförs
träffen med Nordenfjeldske på Wången 22 – 24 april med den
föreningen som arrangör. Träffen för Norrlandsföreningarna blir i
Sundsvall till hösten.
De av er som inte längre är medlemmar i förbundet och enbart i vår
lokalförening betalar för 2016 en avgift av 70 kr. vilken inbetalas på
plusgiro 165900-2 eller direkt till kassören vid ett möte.
För att få ett effektivare sätt att nå medlemmarna i föreningen vill vi i
styrelsen att ni meddelar e-post adress till stenwad@hotmail.com
Vi har noterat att auktionerna är populära och eftersom det är gott
om material håller vi under våren en auktion vid varje möte. Till
dessa auktioner kan ni medlemmar naturligtvis lämna in egna
objekt.
Samtidigt påminns om att vi har fått en ny hemsida via förbundet
med adress www.sff.nu/ostersund
Säsongsupptakt 2016.
Vi har som ni nog noterat ändrat från att ha en säsongsupptakt till
en säsongsavslutning vilken äger rum i ordinarie lokal den 15
december i år. Vill ni vara med och inte är anmäld tag snarast
kontakt med ordföranden gärna under mötet den 1.a december.
Vårens tema
Vi fortsätter att aktivera oss med att berätta några minuter under
våren med rubrik ”Ett frimärke, ett brev, eller ett kort”. Behöver ni
scanna in bilder för dessa minuter får ni hjälp av ordf.
Årsmöte 2015
Härmed kallas medlemmarna till ÅRSMÖTE på Biblioteksgatan 33
tisdagen den 8 mars 2016 kl. 1900 Ytterligare kallelse sker inte!
Årsmötet avslutas med en miniauktion.

MEDLEMMARNA OCH STYRELSEN
Föreningen behöver bli större och helst yngre så ta med er en
kamrat till mötena i vår! VÄLKOMNA
Vår styrelse består för närvarande av:
Sten Wadensjö, ordförande,
Tfn; 070-607 43 29, e-post; stenwad@hotmail.com
Jan-Anders Jacobsson, 1. vice. ordf.
Tfn; 073-020 65 80, e-post; jana291@msn.com
Anders Lundbäck, 2. vice. ordf. och cirkulationsföreståndare
Tfn; 070-547 37 97, e-post; anderslundback@yahoo.se
Sigvard Grelsson, sekreterare,
tfn; 063-51 59 99, e-post; sigvard.grelsson@telia.com
Göran Olsson, kassör och bibliotekarie,
Tfn; 070- 273 64 18, e-post; goranolovragnar@telia.com
Göran Modén, ledamot.
tfn; 070-663 31 50, e-post; goran.g.moden@telia.com
Ersättare är;
Lennart Eriksson

tfn; 070-365 43 58, e-post; nleson@telia.com
Vakant
Tfn;

, e-post;

Har Du anmält Dig till föreningens egen cirkulation? Om inte ring
bytesföreståndaren Örjan Velander på 070-338 48 34
ÖFF adress:
Östersunds Filateli- och Vykortsförening,
c/o Wadensjö, Högåsvägen 9. 831 43 Östersund.
ÖFF plusgiro: 16 59 00 - 2

Hemsida: www.sff.nu/ostersund
Ansvarig. Rolf Dahlström, E-post: rolf.dalstrom@tele2.se
Filatelistförbundets hemsida: www.sff.nu e-post; info@sff.nu
medlemsfrågor och kansli e-post kansli@sff.nu

VÄLKOMNA TILL VÅRSÄSONGEN 2016!

MÖTESPROGRAM OCH ÖVRIGA TRÄFFAR VÅREN 2016
12 januari

Föreningsmöte:
Tema:
Ansvarig:
26 januari
Föreningsmöte med cirkulation:
Tema:
Ansvarig:
09 februari Föreningsmöte:
Tema:
Ansvarig:
23 februari Föreningsmöte med cirkulation
Tema:
Ansvarig:
08 mars
Årsmöte kl. 1900, se särskild kallelse.
Auktion efter årsmötet. Auktionsobjekt utlagda kl.18.00
Ansvarig: Styrelsen
19 mars
Frimärkets Dag
Se särskild ruta på nästa sida.
Ansvarig: Jan Anders Jacobsson
22 mars
Föreningsmöte med cirkulation:
Tema:
Ansvarig:
05 april
Föreningsmöte
Tema:
Ansvarig:
19 april
Föreningsmöte med cirkulation:
Tema:
Ansvarig:
22 – 24 april Träff med Nordanfjeldske preliminärt på Wången
Ansvarig för ÖFF del:
03 maj
Föreningsmöte:
Tema:
Ansvarig:
17 maj
Våravslutning på Biblioteksgatan 33 med auktion
Tema: Supé
Ansvarig:
06 juni
Nationaldagsfirande på Jamtli
Ansvarig: Jan Anders Jacobsso

FÖRENINGSMÖTEN
Mötet genomförs kl. 1800-2030 med Cirkulationssändning kl.
1800-1920, föreningsfrågor, information, lotteri och föredrag kl.
1930-2000 och avslutande miniauktion 20.00 – 20.30
Ta med eget material, frimärken, brev och/eller vykort för byte eller
att lägga med i auktionen.
Du har alltid något som intresserar andra!
Cirkulationssändningen är med vid andra mötet i månaden.
FRIMÄRKETS DAG
Lördagen den 19 mars kl. 11.00 – 17.00 genomför vi Frimärkets
Dag preliminärt på varuhuset Kärnan. Årets tema är broar med
en frimärksutgåva den 17 mars. Vi gör som tidigare år d.v.s.
information, frimärksförsäljning, plockbalja, miniutställning och
lotteri men dessutom värdering av frimärken och vykort.
REGIONAL TRÄFF
Den årliga träffen med fränder från Norge som normalt äger rum på
våren är i år tillbaka igen och preliminärt den 22 – 24 april.
Träffen för norrlandsföreningarna sker detta år åter i Sundsvall
hösten 2016.
VÅRAVSLUTNING
Vi firar 17 maj. Programmet inleds med bytesverksamhet 1800 –
1900 därefter en enklare förtäring (ca 100 kr) och auktion.
Anmälan till ordf. eller sekr. senast 3 maj om ni kommer.
NATIONALDAGSFIRANDE
Under firandet av nationaldagen den 6 juni på Jamtli marknadsför vi
vårt samlande med plockbalja, information och försäljning av äldre
frimärken och vykort. Platsen blir som tidigare i Näsgården.

