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Förbundsstyrelsen tackar härmed alla föreningar som skickat in styrelseledamöternas e-postadresser. Vi har nära 300 e-postadresser i registret och nu saknar vi
uppgifter från några få föreningar. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att
utöka kontakter och samarbete med SFF:s lokalföreningar och riksföreningar och
därför är detta nyhetsbrev prioriterat.

Kongressen 2016
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 1 juni att kongressen 2016 genomförs med
SFF-dagar den 16-17 april i Skara. Enligt stadgarna ska motioner till förbundskongressen
skriftligen ha inkommit till förbundskansliet senast den 15 december. Annonsering om kongressen kommer att ske i Filatelisten samt genom utlysning på förbundets webbsida. Det
är således viktigt att föreningarna under hösten förbereder sig inför kongressen. Ytterligare
information om kongressen kommer som vanligt att skickas ut genom Per Bunnstads försorg.

SFF:s nya kontoplan
Ivan Forsgren och Jan Palmén har arbetat med en uppdatering av den gamla kontoplanen.
Den håller nu på att trimmas in. Syftet med uppdateringen är att förenkla den ekonomiska
förvaltningen och tydliggöra beskrivningen av förbundets ekonomi.

Arbetsgrupp för Samlamera
Utvecklingen av Samlamera fortsätter och det finns idag många intressanta objekt till försäljning. En arbetsgrupp för Samlamera utsågs vid styrelsemötet. Dess uppgift är att utarbeta underlag till förändringar av sajten för vidare beslut i förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen består av Hans-Ove Aldenbrink (sammankallande), Per Bunnstad, Ivan Forsgren och
Lars Nordberg.

Stor auktion på Samlamera i november
I november genomför vi en stor auktion. Vi har fått in fina objekt för flera tusen kronor som
är skänkta av Samlamerasäljare. Kanske även du kan bidrag med något som du har
dubblett på. Hör av dig om du vill skänka några lite bättre objekt till Samlamera. Du kan
skicka dina objekt till SFF, Box 91, 568 22 Skillingaryd. Märk kuvertet med Samlamera. Vi
i arbetsgruppen för Samlamera skulle vara mycket tackamma om du vill bidraga med några
objekt till vår stora höstauktion. Hela intäkten av denna auktion går till utveckling och förbättring av Samlamera.

Nytt medlemsregister
Kansliet har nu fått ett nytt medlemsregister. Det tidigare registret som vi använde var
bra, men för dyrt och för många funktioner som vi inte var i behov av. Hans-Ove Aldenbrink har skött installationen av det nya registret som nu är i drift.

Besök SFF:s hemsida! www.sff.nu
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Nyheter från Facit
Facit Förlags AB meddelar att Facit Special att bli delad i två delar och får ändrat namn till
Facit Special Classic 2016 och Facit Norden 2016. Facit Special Classic 2016 kommer
att innehålla samma uppgifter för hela Norden, på samma sätt som i tidigare Facit Special.
Detta gäller fram till och med år 1950 då vi avslutar denna katalog.
Facit Norden 2016 kommer också att innehålla samma uppgifter för hela Norden, på samma sätt som i tidigare Facit Special från och med år 1951 och framåt till senaste frimärksutgåvorna.
Perioden fram till och med år 1950 kommer också att finnas med i denna katalog, men
med en enklare beskrivning, liknande den i Facit Sverige. Vilket innebär Facit-numret, valör
samt lägsta katalogpriset. Inga varianter tas med under perioden fram till och med år 1950
i denna katalog.

Nordia 2015 – årets händelse i filatelivärlden i Norden
Välkomna att besöka Nordia 2015 i Täby i allhelgonahelgen. Njut av toppsamlingar såsom
Gustaf Douglas’ fantastiska skillingsamling med den gula 3-skillingen i spetsen. Hedersklassen innehåller samlingar i världstopp från hela Norden + världens bästa ungdomssamling.
Låt dig roas av Hans-Gunnar Eklöfs samling ”Saken är Oscar” eller Gunnar Haagens tokroliga ”Grönköpings Postvärk”. Beskåda Seija-Riitta Laaksos fantastiska vykortssamling ”Paris
by Night” som fick hela 96 poäng (!) på Nordia förra året. Studera några av de 181 exponat
som finns på plats. Fynda hos handlare från 3 länder, gör ditt eget vykort och skicka till
vänner och bekanta, träffa auktionsföretag från hela Norden, köp det senaste från postföretagen i Norden eller bara träffa samlarvänner, titta på samlingar och njut! Programmet
kommer verkligen att bli fullmatat med intressanta aktiviteter.
Vill du övernatta så har vi avtal med flera hotell. Eftersom vi är på Täby Park Hotel finns
alla faciliteter man behöver på plats.
Det du, som besökare, behöver veta finns i Bulletin 1 och Bulletin 2, vilka båda finns på
utställningens hemsida www.nordia2015.se. Hemsidan kommer att uppdateras fortlöpande
fram till utställningen. Öppettider är fredag 10-19, lördag 09-17, söndag 10-15.
Välkommen

Nästa styrelsemöte
Även nästa möte blir ett telefonmöte och det äger rum torsdagen den 10 september.
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