Nu bygger vi Broar

Tillsammans med Danmark gör vi

FRIMÄRKETS DAG 19/3 2016 TILL EN SUCCÉ
Välkommen som arrangör!

Frimärkets Dag 2016, en dag då det verkligen är Frimärkets Dag –
lördagen den 19 mars för oss i Sverige, i Danmark den 2 april.

Huvudsyftet med Frimärkets Dag är att öka frimärksintresset med fokus på samlandet.
Huvudtemat i årets Frimärkets Dag är: Broar.
Den 17 mars 2016 ger Posten ut fem frimärken med motiv av broar. Dessa visar Tallbergsbroarna, Sölvesborgsbron, Tullbron (Falkenberg), Uddevallabron och Lejonströmsbron.
Det brukar också finnas lite andra tema som de frimärken som ges ut samtidigt. Den 17 mars blir det även
frimärken med anledning av att det är 40 år sedan Kungen och Drottningen gifte sig med varandra och
tema Svensk mat.
Övriga aktuella frimärken är de som ges ut i januari: Naturhistoriska 100 år med frimärken på tema Tänk
grönt samt ett frimärke med havsörn.
För att vara med gäller:
• att ha en egen hemsida för att marknadsföra arrangemanget (endast krav för SFF-föreningar)
• att ha en kontaktperson som är huvudansvarig
• att vara på en publik plats – målet minst 100 besökare
Föreningen erbjuds att sälja Postnords frimärken och produkter. Alla klubbar får 7 % på egen
försäljning, de klubbar som säljer för mer än 1.000 kr får 10 % på all försäljning.
Alla föreningar som vill medverka måste snarast och senast 10 november skicka in bifogad anmälningsblankett.
OBS! Endast föreningar anslutna till SFF/SFU inbjuds.
SFF/SFU bjuder på avgiften på 200 kr för alla klubbar som deltar.
En förändring är att Posten Frimärken inte längre sponsrar ramtransporter. Förra året var det fem föreningar som beställde och vi föreslår att föreningarna försöker få fram ramar via exempelvis bibliotek eller
liknande. Är det värdefullt material kan man i stället skanna in detta och visa papperskopior.
Den som vill kan hämta ramar direkt på SFF i Skillingaryd.
Säljtävlingen får ett utökat pris även för den som marknadsfört sitt arrangemang på bästa sätt.
En nyhet är att i stället för en minnespoststämpel så tas det fram en ortstämpel av typ gummistämpel monterad i stålstativ för respektive ort. De kommer sedan att förvaras hos SFF till nästa
arrangemang. Mer om detta till anmälda föreningar.
Frimärkets Dag är ett utmärkt tillfälle att visa upp din förening för en stor publik och värva nya medlemmar.
Mer information om Frimärkets Dag kommer kring 1 januari till de föreningar som anmält sig.
OBS! Kontrollera att ni är är antagen som arrangör på www.sff.nu/fd där det också finns mer information.
Välkommen till en aktivitet för att stärka din förening och även få fler medlemmar till SFF/SFU
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