VERKSAMHETSBERÄTTELSE för
SMÅLAND-BLEKINGETRÄFFEN sept 2014 – aug 2015
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Cirkulationsorganisatör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Redaktör för SBT-info:

Stefan Stjern
Ulf Johansson
Per-Johan Weidolf
Hans-Gunnar Eklöf
Hans-Gunnar Eklöf
Tore Rodewald
Karl-Erik Samuelsson
Ronald Fasth
Arne Norén
Hans-Ove Aldenbrink
Stefan Stjern

Eksjö FK
Karlskrona FK
Växjö FF
Hvetlanda FF
Hvetlanda FF
Eksjö FK
Eksjö FK
Värnamo FF
Hvetlanda FF
Jönköpings Posthist För
Eksjö FK

Styrelsearbetet detta år har bestått av ett styrelsemöte som hölls direkt före träffen i Karlskrona i
november 2014 samt ett konstitiuerande dito direkt efter samma träff. Några av styrelseledamötena
har träffats informellt och några telefonkontakter har gjorts. Styrelsen har diskuterat ekonomin,
samt olika förslag hur man i cirkulationen bör handskas med dyrbara objekt. Man har också tagit
fram förslag till ändring i redovisningen och diskussionsunderlag till ev ändringa av
verksamhetsåret.
SBT:s vandringspris har har disponerats av Karlskrona FilatelistKlubb eftersom det fanns en
propagandautställning vid årmötet i Karlskrona men utan bedömning.
Ansvarig för utformning och utskick av SBT-info är Stefan Stjern. De två numren har innehållit
redaktionell text, annonser samt aktuella uppgifter från föreningarna och klubbarna.
Adressregistret till klubbarnas kontaktpersoner har under året inte uppdaterats utan för aktuella
uppgifter hänvisas till SBT-info där alla uppgifter ska vara rätt om föreningarna sänder in dessa till
redaktören.
Cirkulationen fortsätter med tre ringar. Som vanligt händer det att en del föreningar inte alltid ser
till att sändningarna skickas vidare inom rimlig tid.
Styrelsen har inte närmare behövt bistå värdföreningen Traheryds FK inför årets SBT-träff.
SBTs ekonomiska situation har förbättrats. Bra att nästan alla föreningar betalade i tid. Tappet av
medlemmar är i år ca 8%. Några föreningar har dock gjort märkbara ökningar i medlemsantalet.
Styrelsen kommer inte att yrka på någon höjning av SBTs medlemsavgift eller
cirkulationsavgiften. Inga styrelsemöten har under året medfört några kostnader för SBT.
Antalet föreningar och medlemsantalet framgår av särskild rapport. Västerviksföreningen har inte
betalat avgiften men någon begäran om utträde har inte setts till. Styrelsen ser trots detta med viss
tillförsikt på SBTs framtid.
Styrelsen tackar för det gångna året och det förtroende den åtnjutit.
Växjö den 31 / 8 2015
Per Johan Weidolf, sekr
Stefan Stjern, ordf

