Nyhetsbrev april. Nr 1 2013
Webbversion

Välkommen till Örebro 20–21 april

20–21 april händer det mycket på SFF-dagarna
i Risbergska skolan i Örebro. Lördag kl. 10–17
och söndag kl. 10–15 är det en mängd aktiviteter
som presentation av flera nya böcker, föredrag,
seminarier och dessutom är det lite av en vanlig
mässa med tiotalet frimärks- och vykortshandlare,

auktionsföretag, Posten Frimärken och flera föreningar på plats. Läs mer i bifogad affisch som vi
hoppas att ni sprider.
Affischen finns också på www.sff.nu – bara att
ladda ned och skicka till alla ni känner...

Annonsera i Filatelisten

Inloggning på www.sff.nu

Detta nyhetsbrev...

Frimärkets Dag 28/9

Föreningsredovisningen

Bilagor – dessa finns på
www.sff.nu

Lagom när ni får detta nyhetsbrev har säkert
också en fullmatad Filatelisten kommit i brevlådan. Vi önskar trevlig läsning.
Årets fjärde nummer kommer i vecka 20. Använd
gärna dina gratisannonser för att sätta in en annons under Småannonser. Dessa skickas senast
25 april till kansli@sff.nu.

Numera kan alla medlemmar registrera sig på
www.sff.nu och därmed få tillgång till styrelseprotokoll. Kontakta info@sff.nu om du vill ha en
inloggning.
Samma sak gäller för att bli registrerad på Samlamera.

Information finns på www.sff.nu/fd.

Vi planerar att utge detta nyhetsbrev minst fyra
gånger per år varav ett eller två i pappersutgåva.
I övrigt presenteras nyhetsbreven på www.sff.nu.

Information om Frimärkets Dag
Affisch om SFF-dagarna i Örebro

Redovisning för medlemsavgifter för föreningar
med central inkassering presenteras troligen i
slutet av april eller senast i början av maj.

med Lennart Frosts exponat på
128 sidor samt intervju med Lennart

310 kronor inklusive frakt!

Boken säljs även på SFF-dagarna i Örebro 20–21 april
Lennart Frost visar då och då sitt exponat Svensk vykortshistoria som här i Roskilde
i Danmark hösten 2012. Genom denna bok får en delvis annan publik ta del av de
fantastiska vykorten.

Svensk vykortshistoria
Lennart Frost

Lennart Frost

Specialerbjudande till SFF-medlemmar
Ett av Sveriges första vykort.

Svensk vykortshistoria

Svensk Vykortshistoria

Sveriges Filatelist-Förbund

Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets pg 198903–7.
Ange Vykortshistoria på talongen och gärna ditt medlemsnummer
Beställda böcker skickas från 20 april 2013
Sveriges Filatelist-Förbund Box 91, 568 22 Skillingaryd Tel. 0370–70566, e-post: kansli@sff.nu

