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ÖFF-INFORMATION inför hösten 2019
Vår vanliga mötesverksamhet startar den 3 september och följer sedan mönster med träff var 14-e dag
Vi är i vår ordinarie lokal på Biblioteksgatan 33 förutom till Frimärkets Dag 9 november och de träffar våra
kolleger på andra orter ordnar, Sundsvall 21 september, Vindeln preliminärt 28 september,
www.sff/nu/vindeln.se och i Trondheim lördag 2 november, www.nordenfjeldskefilateli.com
Årets Regionala Träff arrangeras av Sundsvalls Filateli- och Vykortsklubb redan den 21 september kl.
09.00 – 16.00. fredag Informellt möte. www.sundsvall-filateli.se Programmet blir det traditionella med
föredrag, information från förbundet och handlare. Möjlighet finns att hyra bord för försäljning.
Vi fortsätter också aktivera oss vid våra medlemsmöten med ”mina tre minuter”. Den som känner för det får
tid att berätta om något i sitt samlande eller ställa en fråga om något som hon/han klurar på.
Temat för höstens träffar är valfritt för den enskilde att välja ut. Det är precis som i en ”opensamling”,
fantasin sätter inga gränser och reglerna är fria bara det är något filatelistiskt med.
Den som vill kan även ta med en ”gäst” som berättar något.
Hjälp våra egna medlemmar med att få tag i material genom att ta med det ni vill avyttra till våra möten
eller auktioner. Det är ju mycket enklare att göra på detta viset än att sätta in märken, vykort och brev i ett
häfte. Vill ni nå en bredare kundkrets, som ni gör om ni sätter in märken i cirkulationshäften, får ni dessa till
en kostnad av en krona ur föreningens lager

Vid årsmötet fick styrelsen uppdraget att själva rekrytera den ledamot som nu är vakant. Vid första möte i
september måste vi formellt komplettera konstituerande möte med denna nya ledamot samt samtidigt utse
sekreterare. Styrelsen går inte ut och frågar var och en utan hoppas att någon av er ställer upp och fyller
vakansen.
MEDLEMMARNA OCH STYRELSEN
Sten Wadensjö, ordförande,
Tfn; 070-607 43 29, e-post; stenwad@hotmail.com
Jan-Anders Jacobsson, förste vice ordförande.
Tfn; 073-020 65 80, e-post; jana291@msn.com
Anders Lundbäck, andre vice. ordf. och cirkulationsföreståndare
Tfn; 070-547 37 97, e-post; anderslundback@yahoo.se
Vakant ledamot , sekreterare.
Jörgen Mårtensson, kassör och bibliotekarie.
Tfn; 070-830 00 25, e-post; jorgen.martensson@hotmail.com
Göran Modén, ledamot.
Tfn; 070-663 31 50, e-post; goran.g.moden@telia.com
Lennart Eriksson, ersättare

Tfn; 070-365 43 58, e-post; nleson@mail.se
Ann Marie Sundien, ersättare
Tfn; 073 - 833 05 35, e-post; annmarie.sundien@gmail.com

För auktionerna svarar Örjan Velander; 070 - 338 48 34
ÖFF adress:
Östersunds Filateli- och Vykortsförening,
c/o Sten Wadensjö, Högåsvägen 9. 831 39 Östersund.
ÖFF plusgiro: 16 59 00 - 2
Hemsida: www.sff.nu/ostersund
Filatelistförbundets hemsida: www.sff.nu
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MÖTESPROGRAM OCH TRÄFFAR HÖSTEN 2019
3. Sept.
18 Sept.
20-21 Sept.
27-28 Sept.

1 Okt.
15 Okt.
29 Okt.
2 Nov.
12 Nov.
19 Nov.
26 Nov.
10 Dec.

Föreningsmöte
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Göran Modén
Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Örjan Lööf
Regional träff i Sundsvall
Prel. deltagaranmälan till ordf. 3 sept.
Ansvarig för samordning: Sten Wadensjö
Regional träff i Vindel
Program som i Sundsvall med auktion från Philea och möjlighet att
sälja eget material.
Ansvarig för samordning Jan Anders Jacobsson
Föreningsmöte
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Ulf Jernberg
Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Göran Modén
Föreningsmöte
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Lennart Eriksson
Nordenfjeldske samlardag Trondheim
Tema: Försäljning, Stor auktion och lotterier
Ansvarig för samordning: Sten Wadensjö
9 Nov. Frimärkets Dag
Plats klar senast i oktober (se särskild ruta)
Ansvarig: Jan Anders Jacobsson
Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Ann Marie Sundien
Föreningsmöte
Tema: Mina Tre Minuter
Ansvarig: Anders Lundbäck
Föreningsmöte med cirkulation
Säsongsavslutning (se särskild ruta)
Ansvarig: Jörgen Mårtensson

FÖRENINGSMÖTEN MED CIRKULATION
Genomförs på Biblioteksgatan 33 med cirkulationssändning från Växjö och fika kl. 1800 -1900.
Föreningsfrågor och föredrag (mina tre minuter) därefter.
FÖRENINGSMÖTEN
Cirkulationssändning ersätts med att ni tar med eget material, Ni kan också komma bara för att fynda och
ta del av nyheter från förbundet. Dessa möten avslutas med en auktion.

Frimärkets Dag 9 november
Med mönster som vid tidigare tillfällen är det åter dags för FD med tema från frimärksutgivningen
den 7 okt. Dagen genomförs i något av de centrala varuhusen eller i biblioteket. Platsen klar
senast i oktober.
SÄSONGSAVSLUTNING 2019
Frimärksåret avslutas med enkel supé på Biblioteksgatan 33 den 10 december 2019 kl. 20.00. Anmäl
deltagande senast 27 november till Jörgen Mårtensson. Preliminärt pris 100 kr.

