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Lokal

Årsmötet
Vi som sitter i styrelsen tackar för
förtroendet vid årsmötet 8 februari.
Vi var 29 närvarande och stämningen som
vanligt god.
Auktionen
Vi läser manus på tisdag kommande
vecka för att få ut katalogen i slutet av
månaden.
Tradera
Vi lyckas med att få in material till våra
auktioner, men det blir restposter över.Vi
testar nu med att ha auktioner på Tradera
på osålt material från våra externa
inlämnare och det har blivit bra försäljning.
Vi heter – trollhättansfilateli - Syftet är att
endast sådant material skall läggas ut, Vi
har ett uppdrag från externa inlämnare att
allt skall säljas!
Vänersborg
Våra resor till grannföreningarna är alltid
trevliga. 22 februari är det dags att åka tll
Vänersborg. Möt upp.
Veteranerna
Vi daglediga över 65, eller var nu gränsen
går träffas 23 febr. kl. 14. Till en kopp kaffe
och lite frimärksblock, Vi har nu 2 som
hållerr ihop det hela i Lars Kamp och Rolf
A. Välkomna.

För er som inte har varit med på de
senaste mötena kan vi berätta att vi har
eget arbetsrum plus förråd på
Kaggetorpsgärden. Det är välbehövligt för
vårt auktionsarbete plus någonstans att ha
våra grejor. Vi är numera den enda
externa hyresgästen i huset!
Idrottshistoriska
Vi är numera stödjande medlem i den nya
Idrottshistoriska föreningen. Tisdagen den
28 februari kommer Lars Kamp och Eric J.
att berätta om Idrott på frimärken.
Lökal: Stora konferensrummet
Älvhögsborg kl 18.00. Kom och hjälp oss
så att kvällen blir lyckad!!!

7 mars
är nästa ordinarie möte i Kyrkans HusKongress
Vårt förbund har kongress Borås unde
april månad. Läs i Filatelisten vad som
händer i ”stora världen” eller på hemsidan
www.sff.nu.
Tack för idag
Det var länge sedan jag skrev något till
Dig. Har haft datorinkörning och nu en
högerfot i ”packet”, men kommer nu igång
igen

