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SFF har inte förlorat 1,4 miljoner som det påstås i Nordisk Filateli
Nordisk Filateli skriver i senaste numret att SFF förlorade 1,4 miljoner på en dålig
fastighetsaffär. På liknande sätt skriver en motionär felaktigt i en motion till årets
kongress att "Nu försvann pengarna, ca 1 500 000 kronor, ner i en okänd privatpersons
plånbok och bostad i Boden i stället för att enligt stadgarna användas till filatelin i
Sverige". Nordisk Filateli borde ha tagit reda på sakförhållandena och det borde även
motionären ha gjort om han var intresserad av sakförhållandena!
Skulden uppkom genom att SFF beviljats ett lån av Stiftelsen Stockholmia 55 (som
styrdes av SFF) på 1990-talet för att köpa ett hus i Boden för sitt kansli. Men vad hände
sedan?
År 2010 tillträdde jag som ordförande i Stiftelsen Stockholmia 55 och då hade SFF en
skuld till stiftelsen på 1,5 miljoner kr för ett lån till nämnda hus. Detta beskrivs i den
nedanstående artikeln Stiftelsen Stockholmia 55 ett minne blott. (Publicerad i SFF
Filatelisten nr 1 2013). Stiftelsen kunde ha krävt tillbaka skulden genom att försätta SFF i
konkurs. Men det skulle vara emot stiftelsens ändamål, som var att stödja den svenska
filatelin. SFF betalade 2011 tillbaka 100.000 kr.
För att lösa problemet valde stiftelsens styrelse att lägga ner stiftelsen och det skedde
med Länsstyrelsen i Stockholms medverkan och Kammarkollegiets medverkan. Genom
bland annat utdelning av bidrag till enskilda personer reducerades kapitalet. Stiftelsens
återstående belopp (30.000 vill jag minnas) överfördes till SFF. Därefter beviljades en
nedläggning av stiftelsen. Genom detta försvann även SFF:s skuld.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att SFF aldrig förlorat 1,4 miljoner kronor på
fastighetsaffären i Boden!
Bo Dahlner

Stiftelsen Stockholmia 55 ett minne blott
Stiftelsen Stockholmia 55 upplöstes 21 november 2012. Därmed avslutades ett
långdraget ärende mellan Sveriges Filatelist-Förbund och Stiftelsen Stockholmia
55.
Bakgrunden har varit följande. Stiftelsen Stockholmia 55 bildades som resultat av
världsutställningen Stockholmia 55. Utställningen ägde rum i Liljevalchs konsthall 1 – 10
juli 1955. Resultatet från utställningen blev en behållning på cirka 250.000 kr i dåtida
penningvärde. Stiftelsens hade till ändamål att främja den svenska filatelin genom att
utdela bidrag och understöd till enskild person eller svensk ideell filatelistisk
sammanslutning. Den årliga utdelningen skulle vara dels den årliga avkastningen av
kapitalet, dels 20.000 kr (beloppet ändrat och fastställt 1974).
Efter världsutställningarna 1974 och 1986 bildades på motsvarande sätt Stiftelsen
Stockholmia 74 respektive Stiftelsen Stockholmia 86. De tre stiftelserna fördes

sedermera samman till en stiftelse, Stiftelsen Stockholmia 55, med ett kapital om cirka
1.500.000 kr.
I samband med flyttningen av förbundskansliet från Storstockholm till Boden erfordrades
lokaler i Boden. För anskaffning av kombinerad kontorslokal och bostad för kanslichefen
lånade förbundet 1995 summa 1.500.000 kr av stiftelsen mot en årlig ränta om 4 %
(från början 10 %). Detta innebar en årlig lånekostnad för förbundet om 60.000 kr.
Samtidigt utdelade stiftelsen årligen 60.000 kr till filatelistförbundet som stöd för dess
verksamhet.
Från 1996 arbetade förbundsstyrelsen med att finna lösningar på hur lånet efterhand
skulle återbetalas. På grund av kostnadsutvecklingen och den vikande medlemskadern
begränsades de ekonomiska resurserna för att kunna återbetala lånet.
Förbundsstyrelsens arbete fortsatte dock oförtrutet fram till 2009. Vid extra kongress i
oktober 2009 föreslog förbundsstyrelsen för kongressen en höjning av medlemsavgiften
som skulle möjliggöra en amorteringsplan. Denna höjning godtogs inte, varvid
förbundsstyrelsens ledamöter avgick.
I samband med bildandet av en ny styrelse för filatelistförbundet bildades 2010 också en
ny styrelse för Stiftelsen Stockholmia 55. Denna styrelse tog som sin uppgift att avveckla
stiftelsen. En förutsättning för detta var att värdet på Sveriges Filatelistförbunds skuld till
stiftelsen kunde skrivas ned till ett belopp som förbundet kunde betala. Beloppet som
förbundet återbetalade till stiftelsen var 100.000 kr. När så skett 2011 kunde stiftelsen
genom bland annat utdelning av bidrag till enskilda personer reducera kapitalet till 0 kr.
Därmed kunde styrelsen begära om stiftelsens permutation hos Kammarkollegiet. Denna
begäran godkändes och därmed var stiftelsen upplöst. I detta arbete har stiftelsen hela
tiden haft ett viktigt stöd hos tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län.
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