Viktigt meddelande till föreningarna som har kvar datumstämpeln efter
Frimärkets dag.
PostNord påminner klubbarna om att det inte utgår någon ersättning för den
stämpelservice som klubbarna kommer att erbjuda samlare som vill få frimärken
stämplade. Förbundsstyrelsen uppmanar föreningarna att läsa ”Villkor och riktlinjer
för lokal filatelistämpling” som skickades ut med datumstämplarna noga. Om
stämplarna används på ett sätt som strider mot dessa villkor riskerar vi att
stämplarna kommer att dras tillbaka.
Läs de användningsinstruktioner som följde med stämplarna noga:
• Ändra alltid datum med den plaststicka som medföljer stämpeln
• Stämpla alltid med ett stämpelunderlag eller musplatta
• Det finns två lägen att spärra stämpelskaftet, det första används då stämpeln
inte används för att sifferverket inte skall ligga mot stämpeldynan och det
andra läget används då man ändrar datum.
• Tänk på att fylla på stämpeldynan sparsamt med färg åt gången och när en
stämpeldyna är utsliten då byter man ut färgdynan mot en ny.
Moderna frimärken har en glatt yta och det innebär att stämpelfärgen inte torkar så
snabbt. PostNord rekommenderar att stämplade frimärken får torka några timmar.
Därefter kan den gröna etiketten med texten "Filateliststämplat Brev" sättas över
brevet innan det läggs på brevlådan. Etiketter har skickats till alla föreningar som
arrangerat Frimärkets Dag 2016.
PostNord och Sveriges Filatelist-Förbund har överenskommit att de frimärksklubbar
som arrangerar Frimärkets Dag får behålla dagstämpeln till den nästkommande
Frimärkets Dag. Om klubben väljer att inte delta på Frimärkets Dag nästa år skall
klubben returnera datumstämpeln till Sveriges Filatelist-Förbunds kansli senast
dagen innan nästa års Frimärkets Dag.
Samlare som vill ha frimärken stämplade kan vända sig till klubbarna. Stämplingen är
kostnadsfri.
Orter där frimärksklubbarna erbjuder stämplingsservice fram till Frimärkets Dag 2017
är följande:
Arboga, Bankeryd, Borås, Eksjö, Eslöv, Falkenberg, Falun, Filipstad, Fritsla, Gävle,
Haninge, Huddinge, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Katrineholm,
Klippan, Kungsbacka, Laholm, Leksand, Lidköping, Mariestad, Mora, Osby,
Oxelösund, Piteå, Sjöbo, Skara, Skillingaryd, Skövde, Sollentuna, Stenungsund,
Stockholm, Sundsvall, Svedala, Tranemo, Trelleborg, Trollhättan, Uddevalla, Umeå,
Uppsala, Vaggeryd, Vallentuna, Vindeln, Vällingby, Värnamo, Västerås, Växjö,
Ängelholm, Östersund
Till Frimärkets Dag 2017 tillkommer följande föreningar som arrangörer:
Bollnäs, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Lindesberg, Linköping, Läckeby
(Häftessamlarna), Malmö (Limhamn), Markaryd och Nacka medan Tranemo och
Fritsla utgår.
Kontaktuppgifter till frimärksklubbarna hittar du på SFF:s hemsida www.sff.nu.
OBS! De tillkommande föreningarna för 2017 kommer att få utförlig information om
stämpelhanteringen i samband med att stämplarna skickas till föreningarna.
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