Välkommen till SFF-dagarna och
kongress i Malmö 6-8/4 2018
Tänk dig tre dagar fyllda med filatelistiska upplevelser. Vi börjar fredagen
efter lunch med SFF-dagarna som pågår till lunch på lördag. Kongressen
startar efter lunch och är klar på söndag förmiddag.
Sedan åker vi hem inspirerade att fortsätta fördjupa oss i filateli.
Handlare

Vi räknar med mellan 10-15 handlare som tar med
sitt material. Passa på att göra dina fynd. Handlarna finns på plats under fredag och lördag. Besök
gärna handlarna även om du inte deltar i kongressen.

Allt samlat på ett hotell

Vi har bokat större delen av Quality Hotel View i
Malmö/Hyllie. Det innebär att handlare, föreningar, workshop och föreläsningar kan besökas under
hela SSF-dagarna och en del även under kongressen.

Glöm in
Boka ditt rum redan idag:
te!
Enkelrum 995 kr inkl moms/natt.
Dubbelrum 1.195 kr inkl moms/natt.
Boka gärna redan idag med bokningskod:
e-post: reservations.view@choice.se
Bokningskod: ”Sveriges Filatelist Förbund”
Program SFF-dagarna 2018

Fredag 6/4 kl 13 - 17:00, Lördag 7/4 kl 9-14:00
Vykorstmässa, handlare och seminarium samt
riksföreningars möten.

Seminarium och workshop

Programmet ger möjlighet till 8 separata föreläsningar eller workshops. Vi har redan bokat ett
antal mycket intressanta föredragshållare. På hemsidan nedan kommer mer information.

NYHET!
Nu med Vykortsmässa

Den traditionella Vykorts- och frimärksmässan
som brukar genomföras i mars på Folkets hus på
Limhamn flyttas till SFF-dagarna.

Program Kongress 2018

Lördag 7/4 kl 13 - 17:00, Söndag 8/4 kl 9 - 12:00
Kongress

www.skånefilateli.se
SFF-dagarna stöds av:

Main Commercial Partner

www.sff.nu
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Program SFF-dagarna

Fredag 6/4 kl 13 - 17:00, Lördag 7/4 kl 9-14:00
Vykorstmässa, handlare och seminarium samt
riksföreningars möten.

Handlare
•
•
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•

Atlas Häftes AB, LUND
CL Frimärks KB, HELSINGBORG
Frimærkebutikken, FAXE
Frimärkscentrum AB i Växjö, VÄXJÖ
Frimärks-Netto/SAFE Album AB, HELSINGBORG
HF Frimärken, FRILLESÅS
Lelis Frimärken, HÄSTVEDA
Malmö Frimärkshandel, MALMÖ
Nova Frimärken AB, STOCKHOLM
Philea AB, STOCKHOLM
Postiljonen AB, MALMÖ
Ronnes Samlarbord, VÄRNAMO
Samlartorget Sverige AB, KARLSHAMN
Sven-Olof Elison, VARBERG
Åhus vykortsantikvariat, ÅHUS

Program Kongress 2018

Fredag 6/4
13 - 17:00 Registrering är möjlig i SFF:s monter
Lördag 7/4
9 - 13:00 Registrering är möjlig i SFF:s monter
13 - 17:00 Kongress
Söndag 8/4
9 - 12:00 Kongress

Seminarium och workshop

Fredag 6/4
• 13.00 1938 - års Jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år
- Valter Skenhall
• 14.00 Tidiga svenska poststämplar 1686 - 1830
- Sven-Börje Ewers
• 15.00 Bolivia 1894, En svindlande historia
- Sven-Göran Larsson
• 16.00 Post- och Järnvägshistoria, Järnvägen
Ystad - Eslöv - Christer Mårtensson
Lördag 7/4
• 09.00 Sweden-Denmark: Mail in the Öresund
Region 1848 - 1869 - Peter Wittsten
• 10.00 Svensk Privat Lokalpost 1887 - 1945
- Lars Haagen
• 11.00 Svenska automatmärken
- Gunnar Dahlstrand

Atlas Häftes auktion

Fredag 6/4 kl 17:15-18:30

Måltider

Dessa tider gäller för de som förbeställt mat.
Fredag 6/4
12:00 Lunch
19:00 Middag
Lördag 7/4
12:00 Lunch
15:00 Em-kaffe och kaka
19:00 Middag
Söndag 8/4 kl
10:00 Fm-kaffe och kaka
12:00 Lunch

www.skånefilateli.se
SFF-dagarna stöds av:

Main Commercial Partner

www.sff.nu

Förslag till dagordning vid kongress med Sveriges Filatelist-Förbund
den 7–8 april 2018
1) Förbundskongressen öppnas (ordföranden)
2) Upprättande av röstlängd och godkännande av fullmakter (ordföranden)
3) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för förbundskongressen
4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med kongressordföranden justera
protokollet
5) Fråga om förbundskongressen utlysts i stadgeenlig ordning
6) Fastställande av dagordning och mötesordning för förbundskongressen
7) Föredragning av protokoll från senaste förbundskongress
8) Föredragning av verksamhetsberättelser / årsredovisningar för verksamhetsåren 2016 och 2017
9) Föredragning av revisionsberättelser för verksamhetsåren 2016 och 2017
10) Beslut om
a) att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna
b) att fastställa resultat- och balansräkningar
c) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt de fastställda resultat- och
balansräkningarna
11) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåren 2016 och 2017
12) Behandling av inkomna motioner
13) Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåren 2018 och 2019
14) Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2018 och 2019
15) Fastställande av budget för verksamhetsåren 2018 och 2019
16) Övriga i kallelsen till förbundskongressen upptagna frågor
17) Behandling av sådana frågor som förbundskongressen särskilt beslutat om att ta upp till behandling
18) Val av förbundsordförande
19) Val av sex styrelseledamöter
20) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
21) Val av valberedning omfattande tre ordinarie ledamöter samt en suppleant. En av de ordinarie
ledamöterna utses av kongressen till sammankallande
22) Tillkännagivanden
23) Förbundskongressen avslutas

Mötesordning vid Sveriges Filatelist-Förbunds kongress 2018
I syfte att hålla debatten saklig och informativ samt att medge att flera hinner uttala sig gäller
följande per ärende:
1) En delegat eller annan person som kongressen gett yttranderätt i en fråga får efter anmälan
till talarlistan hålla ett anförande på maximalt 10 minuter.
2) En person får eller annan person som kongressen gett yttranderätt i en fråga får efter
anmälan till talarlistan göra två repliker på vardera maximalt 2 minuter.
3) Ovanstående gäller inte ev. inbjudna talare och informationspunkter.

Ptotokoll fdrt vid Svedges Filatelistftirbunds kongrcss i Skara

16

-

77 april2016

Plats; Didkneskoian, Skara

Liitdagen den

16

apdl2016

1.

Fiirbundskongressen iippnas,
Btedenbetg,
Skara kommunfullm?iktiges otdforande, hilsade samtliga vllkomna till den
Jessica
1000-ariga staden Skam och uttryckte sin glndje over att forbundet valt att fodigga irets kongtess
till staden.
Fotbundsordfnrande Bo Dahlner hdlsade vilkomna till kongtessen och uttryckte forhoppning
om ett par givande dagat och fckklarade direfter densamtna oppnad.

J

2, Uppr?ittande av rcistliingd och godklinnande av fullmaktet.
Bo Dahlner bockade av ombudslistan.
Vid kongressen it 59 foreningat geflom 69 delegatet niiwatande. I{ongressen beslot att godkiinna
inlimnade fullmaktet. Rostkingden faststdlldes ddtefter.

3.

Val av ordfiirande, vice otdftimnde, sektetetare och vice sektetetare fdt
fiitbundskongressen,
Till otdfritande vid fotbundskorigtessen valdes Sven-Olof Ask, till vice ordforande vid
forbundskongre$seR valdes Gosta I(atlsson, till sekreterare vid fcirbundskongressen valdes Bengt
Weldow och till vice sekreterate vid frirbundskongressen valdes Per Bunnstad.

4.

Yal av wi iustedngsmen tillika riisndknare.
justeringsmdn
tillika rostriknare valdes Lennatt Daun och Erik
Till
forbundskofl gtes s eris ordforande

Hultnan att tillsammans med

ius tera protokollet"

5.

Fthgn om fiirbundskongressen utlysts i stadgeenlig ordning.
Bo Dahlman meddelade att annons varit inford i Filatelisten och pi forbundets hemsida tte
minader fore kongressen,
I{ongressen treslot uttala att kongressen vadt stadgeenligt udyst,

6.

Faststilllande av dagordning fiit fiirbundskongressen.
'?nsvarsfrihet for styrelsen" behandlas fiire punkt 11 i dagordningen
"Beslut om ansvarsfrihet for fotbundsstyrelsen frir verksarnhetsiten 2014 och 2015".

Fciteslogs att motion 5 orn

I{ongressen beslutade, efter denna justering, att faststdlla dagordningen.

7.

Fiiredragning av protokoll frrin senaste f?irbundskongtessen.
Pipekades att under $ 20 i protokollet frin senaste forbundskoflgressen ska namnetJan Palmgren
rindtas till Ian Palm6n.

6A wB$

I{ongressen beslutade, efter denna justering, att ligga foregiende kongressprotokoll med
godkinnande till handlingarna.

8.

Ftiredtagning av verksamhetsberiittelse och irsredovisningat f0t verksamhetsiren
2014 och 2015.
Det konstraterades att verksamhetsberdttelsetna och irsredovisningama fanns i utskickade
kongresshandlingar.
Foreslogs att redovisningen under rubdken "Utbildning" justetas till foljande lydelse: "En
bedomning av det utbildningsmatedal, som endast i mycket begrdnsad utstdckning utnyttjas av

foteningarna, hat gjorts".

9. Fiiredtagning av revisionsberdttelser fiit verksamhetsAren 2014 och 2015.
Revisot Botis Preijde, Boris, rcdogjorde for revisionsberdttelsema.
10. Beslut om
a/ lngga vetksamhetsberiittelserna till handlingama
Kongressen^tt
beslutade att med foreslagen justedng godkhnna vetksamhetsberittelse 2014
och ldgga dessa till handlingama.

-

2015

/

attfasts tiilla resultat- och balanstiikningar
I{ongtessen beslutade att faststilla resultat- och balansrikningar gdllande 201.4 och2A1.5.
b

c/ dispositioner betriiffande fdrbundets vinst eller {tidust enligt de faststiillda
tesultat- och balansrdkningarna
I(ongressen beslutade att faststdlla forbundets vinst enligt de faststdllda tesultat- och
balansrikningatna.

11. Motion 5 ftin Kiell Olsson om ansvarsfrihet ftir styrelsen
I{ongtessen beslutade att anse motionen besvasd med stytelsens ytftande.

12. Ansvarsftihet fiit 2014 ach20215
I{ongressen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsfrren 2074 ach 2A15.

13. Behandling av inkomna motioner

Motion nr l frin

llell Olsson angfrende dnd.rat genomforande av forbundets kongresser.
I(ongtessen beslutade att motion nr 1 ska avslis.
Motion nr 2 frin Kjell Olsson angiende infotande av differentierade medlemsavgifter.
I{ongtessen beslutade att motion nr 2 ska avslis oqh att den anses besvarad med styrelsens
yttrande (se sid 71 i kongtesshandlingama).

S_
t*.
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Motion nt 3 fr&n Kjell Olson angiende omfcj,rdeleing av fotbundsmedlemrnars resekostnader,
Kongtessen beslutade efter votering att uppdra till styrelsen att se over frigan och d?irmed anse
motionen bevarad.
Motisn nt 4 fri.n l{jell Olsson angiende fallet Bjom Sohme *

en mycket sotglig historia.
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad med styrelsens yttrande (se sid 73 i
kongtesshandlingama).

Motion nr 6 frin Bjom Sohtne att I(ongressen upphiver min uteslutning och upprdttar min
heder. Detta for att skapa rdwisa och fot att inte Forbundets image ska skadas framgent pfi
grund av att fotbundet inte fcirsvarat sina medlemmars integritet.
I(ongtessen beslutade, efter sluten omtostning, att anse motionen besvatad med styrelsens
ytftande (se sid 74 i kongtesshandlingarna). Omrostningen utfoll pi sfi vis att 31 roster bitridde
styrelsens fotslag, 24 toster motionirens forslag och 8 rcister vat blanka.
Motion nt ? ftinJonkcipings Fiiatelist-Fotening angiende att locka fler nya utstdllare.
I(ongressen beslutade att avsli motionen.

Strandellmedalien till Bengt Bengtsson, Varbetg
Standellmedaljen, Svedges Filatelistfotbunds finaste medalj, instiftades 1961 och sedan dess har
48 medaljet delats ut. Ledamoterna i Strandellkommitt6n dr Lennart Daun (ordforande), Gunnar
Dahlvig och Roland Frahm. Motivedngen till Standellmedaljens utdelande till Bengt Bengtsson
tedovisades av Lennart Daun enligt nedan.
"Bengt Bengtsson foddes 1947 iVarberg, en stad ddt han ocksi' haft sin yrkesverksamhet som
ingenjrit i kommunens tiAnst och sotn han fortfarande bor i. Fdmdrkssatnlandet pflbo{ade han i
Vatbetgs Ungdoms ftimdrksklubb, i vi&en han var sekretemre under tio ir. Redan som
trettonflring stillde han ut frir forsta gAngen och fick en bronsrnedalj for sitt Sverigeexponat.
Sflvil samlandet som foteningsvetksamheten fortsatte han i Varbergs Frimirksklubb, i vilken han
var sekteterare iten 1973 - 85 och ir sedan 2009 dess otdforande.
Som inledningen visar 6r Bengt en utpriiglad foreningsmzinniska och i Sveriges Motivsamlare
(SMS) var han sekteterare 13 it och ordfrirande t 24 iu. Foteningsaktivitetema iedde snatt till
engagemaflg pA hrigte nationell nivfi:
Stpelseledamot i Sveriges Filatelist-Forbunds styrelse 1986 - 1994
Styrelseledamot i Sveriges Frimdrksungdom (SFU) 1,987 - 1994
Styrelseledamot i UtstAlhaingskollegiet 1 I 88 - fortfarande
Styrelseledamot i SFUs Filatelistiska kommittd 1986 - fortfamnde
Ordfotande i nrimnda kommitt6 1987 - 1990
Ordforande i Samarbetsorganet for Nordisk Ungdomsfilateli 1998 -2002
Samordnare vid ftamtagandet av nordiskt vykortsreglemente
Hans kapacitet inom ungdomsverksamheten observerades internationellt och 1990 invaldes han
sorn sekreterare i FIP Ungdomskommission, en post som han innehade till2004, Ar 2000
fungerade han dessutom som dess vice ordforande. Sedan 20L2 *t han iter medlem av

8,4-wJq
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kommissionens stytelse och dessutom dess represelrtant i FEPA. Man kan sdga att Bengt
Ungdom inom svensk {llateli, sin ilder till trots.

ir Mr

Bengts eminenta kunskaper om ungdotnsfilatelin ledde snat till att han blev en offa anlitad
iuryman inom denna disciplin, forst pi nationell nivi, sedan pfr nordisk och slutligen pi
internationell nivi. Han totde var den svenske juryman som har haft flest uppdrag pfr alla niviet.
Regionala uts tillningat
5 uppdrag (otdfotande vid en)
N ationella uts tailningar
37 uppdtag (otdforande vid 11)

vid 6)
Internationella utstrillningar 22 upp&ag (otdforande vid en)

N otdiska uts

tillningat

16 uppdtag (ordfotande

Under resans ging har han ocksi kvalificerat sig som internationell juryman fot mouvklassen och
en del av de upprdknade juqnrppdtagen har gilllt denna klass. Bengt har ocksfl fungerat som
svensk kommissarie vid 15 intetnationella och 3 nordiska utstillrringar liksom vid wA nationella
utstillningar. Den organisatoriska och lury/kommissarievetksamheten hat tagit mycket tid och
Bengt har inte ignat si stor uppmdrksamhet it den utstrilkringsmlssiga delen av sin verksamhet.
Dock hat han erhillit en vermeil medalj i motivklassen med exponatet "Rymdfart" vid den
Nordiska utstiillningen Lis-Ex 73 och under seflare ir har det posthistodska exponatet "Varberg
och dess postvigar" erhillit nordisk vermeilmedalj.
Han har vadt aktiv inom utbildningen, framfor allt inom ungdomsfilatelin och rykortssamlandet,
genom deltagande i seminarier, for ungdom i Malmo. Kcipenhamn, Reykjavik och l{oa1a Lumpur
och for vykort i Stockholm och Reykjavik. Dessutom har han genom artiidar pi utbildningstemat
i Frimitkstaggen (1965 - 1973), SFT/Filatelisten (1976 - fortf.), Nlotil'samlaren (1997 * fortf),
katalogen till NORDIA 2013, SMs-skrifter samt skdften "Hur man undviker illegala och osericisa
ftimdrken {tin hela virlden", bidragit till samlarnas kunskaper inom ungdornsfilateli, motiv- och
vykortssamlande. Vidare har han bidtagrt med tvi atti-ldar om svenska ftimdrksutstillningar i
katalogen fot GOTHEX 2011 " Frim?irksutstdllrringar i Sverige" och i katalogen for NORDIA
2415 " Nordiska frimdtksutstdllningar i Sverige".
Avsiutningsr,'is vill vi framhilla Bengts avg6rande insats fot bililggandet av wisten mellan SFFs
styrelse och Utstiillningskollegiet, en insats som sdketstillt den fortsatta utstiillrringsverksamheten

i Svetige.
Straadellkommitt6n konstaterar aft Bengt Bengtsson iit en synnerligen kvalificerad mottagare av
medaljen."
Strandellmedaljen delades direfter ut av SFF:s ordfotande Bo Dahlner.

Kongressen beslutade att aiournera sig till siindagen den 1? april

Sdndagen den 17 aptil 2016
Kongtessen iterupptog forhandlingarna.

Motion nt 8 fiinJonkopings Filatelist-Fotening ang&ende Samlamera (,sff.nu)
YtkadeJan-Chdster Lind, Nonk.ipirg, "att styrelsen fhr i upp&ag att tillse att ldmpliga
representantet for SFF, Handlatforbundet samt Hans-Ove Aldenbring med kollegor bildat en
arbetsgtupp som fir uppdraget att si snatt som mojligt uppvisa en plan som innebiir att SFF och
Handlatforbundet bildar ett gemensamt agt aktiebolag, I planen ska redovisas dgarandelar som

da

M/w

skall avspegla det kapital som respektive organisation l villiga att ga in med. Detta giller pi sivdl
kort som ling sikt. I ovrigt ska planen ha som mAl tillsittande av en bolagsstyrelse och VD""
N{eddelade representant ftin motionitema att dessa overvdgde att dra tillbaka motionen med
protokollsanteckningen: "att rivetliggningar omgiende tas upp mellan representanter frin SFF,
tepr. ftinJFF och Hans-Ove Aldenbtink for att ffr' fram ett gillande avtal om Zigandet,
anvindandet och utvecklingen av samlamera. Avtalet ska vata klatt fote sommaten 2016, diit ett
av rrrilen med riverldggningarna ska vata att avtalet innehillet detaljer om medlemsftirmfiner i
SFF.''
I(ongressen beslutade att bordliigga iirendet till ndsta forbundskoflgress.

14. Faststillande av verksamhetsplan fiir verksamhetsiten 2016 ocln20t7
I(ongtessen beslutade att faststrilla verksatnhetsplanen fot iten 2016 och 2017 enligt styrelsens
forslag.

15. Beslut om avgifter fiit verksamhetsiren 2017 och2018
Kongressen beslutade om fdljande avgifter f& 2077 och 2018:
Ordinarie medlemskap S?Akr/hr

Guldklubben
Hedetsmedlemskap
Farniljemedlemskap

krlfrr
kr/nt
260kt/hr
1000

0

16. Faststiillande av budget ftitverksamhetsiten 2016 oehZAfi
Ytkades att budgeten justetas avseende intdktsposten rnedlemsavgift som okas med 43000 samt
att utgiftsposten Samlatmera okas till beloppen 15000 vatdeta for &ren 2016 och 2017.
I{ongressen beslutade, med tilldggsfcirslaget, att faststiilla budget for verksamhetsiren 2016 och
2017 enligt styrelsens fotslag.

1?. Ovdga i kallelsen i fiirbundskongressen upptagna ftf,gor.
I(ongtessen konstatetade att nigra frigor i ovngt inte fanns upptagna i kallelsen till
forbundskongressen.

18. Behandling av sidana frigot som fdrbundskongtessen sflrskilt beslutat om att ta
upp till behandling.
I{ongrcssen konstaterade att det inte fanns frigor som forbundskongressen sinlcih beslutat om
att ta upp till behandling.

19. Val av ltirbundsorfiirandc.
Valbetedningen foteslog omval av Bo Dahlnet som forbundsordforande.

I{ongtessen beslutade att enhdlligt omvdlja Bo Dahlnet, Spinga, som tbrbundsordforande.

20. Yal av sex strrrelseledamdtet

CR,

WT#

Yalberedningen fcireslog omval fcir Leif Ledrnyt, Lidingci,Jan Palm6n, Botis, Ivan Forsgren,
Umei, och Chdstet l(arlsson, Lindesberg, samt nyval *v Lats Haagen, Hiissleholrn, och Ulf
Johansson, Harminget, som ledamotet i styrelsen.
I{ongressen beslutade i enlighet med valberedningens forslag att vilja Leif Ledmyr, Jan Palm6n,
Ivan Fotsgten, Chdstet I(*tlsson, Leif Haagen och UlfJohansson som ledamotet i styrelsen.

21. Val av ffA revisoter och en tevisorssuppleant.
Valberedningen foteslog kongtessen ornval av Boris Pteijde, Botis, och Ingemar Glanz, Sjobo,
som tevisorer ochJons Pettet lvarsson, Sodertdlje som revisorssuppleant.
Kongtessen beslutade i enlighet med valberedningens foreslag att vdlia Botis Pteilde och Ingemar
Glanz som revisoret ochJons Petter Ivarsson som tevisotssuppleant.

22.Yal av valberedning omfattande tre ordinarie ledamiiter samt en suppleant. En av
de otdinatie ledamiiterna utses av kongressen till sammankallande.
Kongressen beslutade att omvdlia Erik Hultman, Boris, (sammankallande) samt ny'vdlja BengtGotan Osterdahl, Uppsala, och Sten Eriksson, Tranerno till ledamotet i valbetedningen. Vidate
beslutade kongtessen att nyvdlja Gosta Katlsson, Skata, som suppleant i valberedningen.

23. Tillkiinnagivande
Mats Ahknark informerade om Hallftim 12 - 14 augusti 2016 i idrottshallen pi Hogskolan i
Halmstad. Huvudsponsot blit Philea. Dessutorn medverkat Postnord och 19 handlare. Under
2076 fitar f'dreningen i Halmstad 100 ir. Under Hallfrim kommer 4AA mmar och 91 exponat
visas. Posthistoria blit den stotsta klassen.

Tore Berg, Norge, tackade for inbiudan till Skara och gratuletade till en fint genomford kongress.
Han gtatulerade dven till omvalet av s$tslssfl. Tote Betg konstatetade att det i alla nordiska
Idnderna finns samma utmaning med en hog genomsnittsilder i foteningarna. Med gemensarnfna
aflstringningar finns det goda forutsdttningar for att komrna framAt. Vidate gladde han sig
ftirbundets goda ekonomi. Avslutningsvis ovedimnade Tote Berg en present till Bo Dahlnet.
Forbundsordforande Bo Dahlner infotmerade om efl kommande kurs for utstdllningsarrangcirer
Halmstad den 12 * 13 augusti 2016 med anmAlan senast den 30 apdl.
Lars Haagen, Hissleholm, informerade om det posthistoriska niiwerkets hemsida dfu minga
samlingar finns iniagda. Syftet med ptesentationerna dr att det ska undediitta kontakterna med
andra samlate inorn samma omtiden.

Svea-Olof Ask betiittade nigot om den 1000-ariga staden Skaras iinga historia och konstatende
samtidigt att Skata dr en av $veriges absolut ildsta stider.
TageJacobsson berdttade orn medlemsmrjten i Arjeplog som innebar bescikande

frin Norge.

24. Fiitbundskongressen avslutas
Tackade Gosta l(arlsson Forbundets ordfomnde Bo Dahlner feir ett fotjinstfullt arbete och
overliimnade till denne Foreningens gyllene medalj. Vidate tackade Gosta Kadsson

#ffi
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kongtessordfotande Sven-Olof Ask och kongressekreterare Bengt Weidow fcit ett gott arbete
under kongressen och civedimnade till dem bida fbreningens foti:instmedali.
Tackade Bo Dahlner de bida avgiende ledamoterna i styreisen Hans*Ove Aldenman och Bci{e
Mfirtensson och overlimnade till dem bida forbundets fortjiinstrnedalj. Vidare tackade Bo
Dahlnet Skara filatelistfotening for ett mycket furt arangemang kring kongressen och
ovetlitnnade forbundets fortjinstmeddi tilt Gosta Katlsson. Bo Dahlner tackade iven Ulf
Nilsssn fdr dennes arbete med Filatelisten, Per Bunnstad och Therese Fornstil pi
fotbundskansliet samt Sven-Olof Ask och Bengt Weidow och overldmnade till dem alla vatsin

chokiadkatong.
Ddtefter fotklatade frirbundsotdforande Bo Dahlner kongressen avslutad.

htr/,ilj;/r./

Bengt lilTeidow
I{ongtessekreterare

Tusteras:

&p#&
I(ongtessotdforande

,#,*-bd',*
Grinsfcireningen

Erik Hultman
Botis

Sveriges Filatelist- Forbund
Verksamhetsberdttelse 20L6
Inledning

Sveriges Filatelist-Fdrbund har under 6ret haft verksamhet pbtvitorter. Kansliet har varit beliiget i
Skillingaryd med Per Bunnstad sonr kanslichef och Therese Fornst6l som kanslist, bida pi deltid.
Redaktionen har vat'rt placerad i Lirrk<iping med Ulf Nilsson som redaktdr.

Bokslutet for 2016 visade ett overskott ph83.046 kr. Balansriikningen uppvisar ett positivt eget kapital pi
356.516 kr vilket iir det biista phminga ir. Antalet betalande medlemm.ar uppgick under iret till ca2.804,
varav 132 nya, vilket innebiir att antalet medlemmar forts?itter att 6ka.

Vi har under 6ret varit representerarle vid olika evenemang om siv2il fri.miirken som vykort runt om i landet,
dels for atttrdffavira medlemmar och lyssna pA vad de vill ha ut av Fdrbundet, men ocksi for att synas och
presentera Forbundet for nya medlermmar. Vi har iiven l6tit trycka upp viinmings- och kampanjmaterial och
erbjudit ett forminligt ingangspris 1.ill nyrekryterade medlefllmar.
Utst?illningar och representation vi<[ olika evenemang itr viktiga tillfiilkn for medlemsrekrytering. Den
viltigaste rekryteringen iir dock den som sker genom de lokala klubbarnas ftirsorg. De alliviteter som
foreningarna anordnar ?ir god PR or:h reklam, diir vir hobby synliggors for en bredare allmiinhet.
Genom virt kansli tillhandah6ller vi hjiilp attarrangerautstiillningar, Frimiirkets Dag, hemsida och annat.
Genom kansliet kan ftireningarna 6ven fi kontakt med kunniga ftiredragshdllare och experter.

Kontakterna med PostNord, Sveriges Frimiirkshandlarefiirbund (SFIIF) och Sveriges Frim?irksungdom
(SFU) iir fortsatt goda.
Verksamhetsplan 2 0 1 6-2 0 I 7
senaste forbundskongressen i Skara den 16-17 ap1rl2016 antog kongressen det framlagda ftirslaget
till verksamhetsplan for perioden 2016-2017. Alliviteterna enligt denna har pigitt kontinuerligt.

Vid den

Arbetsgruppen fii r marknadsfiirin.g
F<irbundet har under irettaglt fram marknadsfiiringsmaterial

{iir att anvdndas diir ftirbundet finns
representerat, till exempel vid m,iissor , trdffar och utstiillningar.I<lag finns ett antal roll-up for
forbundet och Samlamera, informations- och rekryteringsmaterial samt ett styvt fraktkort som
erbjuds Samlamerasiiljare fiir atl. anviindas vid utskick av s6lda olbjekt. Kortet informerar om
fiirbundet och Samlamera.
Forbundet har under 6ret tecknal ett partneravtal med Stockholmta2019 som innebiir att forbundet
blir utstiillningens nationella filertelistiska partner. Genom dveren.skommelsen erbjuds fiirbundet en
unik mojlighet att marknadsfora forbundet till den svenska filatel.istiska samlarmarknaden, ftire och
under utstiillningsveckan 29 mq1till2 juni 2019.
Som niimns

pi

annan plats har c,cksi ftirbundet numer en egen sida p6 Facebook.

Fdrbiittringsarbetet av forbundets webbsida har under 6ret genornftirts, diir sidans m61 att ffi den
nyhetsinriktad, informativ, ldrarLde och inkomstbringande i det stora hela har uppnitts.
Arb ets grupp e n fii r str ate gifr dg o r

itskilliga forslag som b<ir forverkligas.
Forbundsstyrelsen har gjort prioritrringar och flera forslag har genomf'cirts eller hiller pA att genomforas.

fu

ZO1S fiirdigstiilldes en rapport "strategi och visioner" med
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Svr:riges Filatelist- Forbund
Verksamhetsberd ftelse 2016
Nordiska kontakter
Kontakterna med de nordiska forbundsledamahar under 2016 har varit goda. Ett mote holls i samband med
NORDIA 201.6 i Jyviiskylii den 10 april. Fr6n Sverige deltog Bo Dahlner och de <ivriga nordiska
representanter var Ssren Chr. Jensen, Danmark, Tore Berg, Norge, Klaus Juvas, Finland, Gisli Geir
Hardarson, Island.

Frimiirkets Dag
Frimiirkets Dag genomfiirdes lordagen den 19 mars p6 51 orter. ILansliet gdr en stor insats for att
skicka material till foreningama som genomfiir Frimiirkets Dag. Den hiir gingen fick fiireningama
16na en ortstiimpel vilket blev mycket uppskattat.
Tidskriften
Ftirbundets medlemstidskrift SFF Filatelisten, Svensk Filatelistislk Tidskrift, utkom med 8 nummer
under 2076, och totalt 544 sidor (nr I och 5 var utdkade med vardera 16 sidor). Annonsintdkterna
ligger p5 en stabil niv6. Det iir gliidjande att si mdnga av viramedlemmar vill dela med sig av sina
erfarenheter och r<in, och Fdrburrdsstyrelsen vill framftira sitt stora tack till alla kunniga och
entusiastiska skribenter som merlverkat med artiklar, samt till alla annonsdrer i tidskriften.
Webbsidan
Hemsidan har utvecklats myckertunder 6ret och framftir allt rent nyhetsmiissigt med uppdatering
varje dag 6ret om. Det har ocksd givit sig tillk.iinna i bes6ksantalet som i snitt per vecka i slutet av
2016var 1700 mot 1300 motsvarande tid2015.
M6let fu attvi ska fi fler att eng;agera sig i hemsidan s6 att den kan bli mer liirande fiir filatelister
och vykortssamlare.

Facebookgrupper
Sedan tidigare har Fclrbundet haft en grupp pi Facebook "Frimiirlken och Vykort". Under hdsten
startades en egen sida p5 Facebook av forbundet - "Sveriges Filal.elist-Fdrbund". Fdrdelen med att
dga en egen sida dr attman di kan annonsera inliigg p6 Facebook. Fdr en relativt ringa kostnad nir
man minga personer som man di kan f[ fler att gllla oss. Med flerr och fler gillare n6r man snabbare
fler och fler personer med sin in:Formation och marknadsftiring. Ltnder hdsten har nigrakampanjer
genomforts i syfte att skaffa fler medlemmar. Bland annat har ertS'udande om 100:- for att bli
medlem marknadsfiirts.
Antalet medlemmar i gruppen var vid irets slut ca700 och antalet som "gillar" v6r sida var drygt
100 st. I gruppen diskuteras frimiirken och vykort samt annat som har med filateli att gora.
Nyhetsbrev
Fdrbundsstyrelsen har under 6rertskickat ut fem nyhetsbrev till foreningarnas styrelser. Dessutom
har kansliet skickat ut flera (hur mflnga?) nyhetsbrev i samband med Frimiirkets dag och
kongressen. Nyhetsbrev skickas ocks6 ut kontinuerligt frin Samlimera. For att under l?itta detta har
ftirbundet skaffat ett dataprograrn for utskick av nyhetsbrev
Samlumeru
Samlamera har utvecklats myckr:t positivt under 6ret. Det finns niistan 75 000 objekt och

lorsiiljningen har okat kontinuer.ligt under iret. Niistan 20 000 ob,jekt har under 6ret f6tt nyaa agafe
gonom Samlamera. Bide antalet kopare och siiljare har rikat kraftigt. Det genomsittliga pri setpi
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Svr:riges Filatelist- Forbund
Verksamhetsberdttelse 20L6
objekt har ocks6 stiget vilket visar

pi

att objekten h611er en allt bfittre kvalitet. Ocks6 omsiittningen

har 6kat. Under 6rets sista fyra rninader registrerades ndstan 300 nya kcipare

pi

sajten.

Aven auktionsdelen p6 Samlamrlra har utvecklats positivt. Allt fler frimiirksklubbar anviinder sajten
for att exponera och genomft)ra sina klubbauktioner. Denna funktion iir unik for Samlamera.
Genom attmanmiste vara medllem
nya medlemmar i forbundet.

i

SFF

fiir att siilja

har vi

pi

sii vis lockat ett antal samlare att

bli

Det nya systemet (Get a newslelter) for att skicka ut nyhetsbrev som dr mer mobilanpassade har
kdrts ig6ng under december och har medfort atI"vi far biittre kvalitet pi v6rt e-postregister och
lditarekanmdta intresset for olilka typer av objekt pi Samlamera,, Samlamera skdts idagav en grupp
bestiende av Lars Nordberg, Hans-Olof Aldebrink och Christer l(arlsson.

Kursverksamhet
Under 2016 genomftirdes en kur:s fiir blivande utstiillningsarrangdrer i samband med utstiillningen
Hallfrim 2016. En grundkurs i filateli har utarbetats och finns tillgiinglig for foreningarna atllina
via kansliet.

Litteratur
Nigon ny filatelistisk litteratur har inte publicerats under 2016. Vi kan fortfarande erbjuda vira
medlemmar reducerat pris pi de skrifter SFF gett ut och som vi Ilar ilager i kansliet. Vi kan ocks6
erbjuda medlemmarnarabattpi kataloger fran Facit Frirlags AB samt rabatt vid prenumeration av
Michels kataloger p6 niitet.
Ramdepdn
Fdrbundet har 50 vagnar med virderatio ramar (20 ramsidor). I bdrjan av 2017 ska renovering ha
skett si att det ska finnas 58 fungerande ramvagnar. En del av dessa kommer atthanigot defekta
plexiglas. I slutet av 2016 inkdptes nya pappskivor som mellanliigg ftir att skydda ramarna vid
transporter. Ramlidorna forvara.s i Skillingaryd och l6nas ut ftjr rrtst?illningar, Frim?irkets Dag och
andra arrange,mang.

Fiirbundsledningen
Under verksamhetsiret har forbundsstyrelsen haft foljande sanunansiittning: Bo Dahlner
(ordforande), Leif Ledmyr (vicer ordftirande), Christer Karlsson (sekreterare), Ivan Forsgren
(kassor), Lars Haagen, Ulf Johansson och Jan Palm6n. Thomas Jonsson har varit SFU:s observattir
forbundsstyrelsen.

i

Valberedningen har best8tt av Erik Hultman, Bor6s (sammankallande), Bengt-Gdran Osterdahl,
drsundsbro, Sten Eriksson, Tranemo och G<ista Karlsson som suppleant.

Under 20l6har styrelsen haft l',2 protokollfiirda sammantrdden, .uarav togs beslut per capsulam vid
tvi tillf;illen. Fem styrelsemdterL har genomforts som telefonmritron fijr att draner p6 kostnaderna.
Revisorer har varit Boris Preijdr:, Bor6s, Ingemar Glans, Sjobo simt som revisorssuppleant Jons
Petter Ivarsson, Sddertiilje.
Bo Dahlner har varit F<irbundel.s observat<ir vid SFU:s stwelsent<iten.
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Sveriges Filatelist-Forbund
Verksamhetsberd'ftelse 20L6
Ekonomiskfiirvultning
En ekonomigrupp, bestiende av Jan Palm6n och Ivan Forsgren, arbetar med ftirbundets ekonomi.
Styrelsen har haft fortsatt stort firkus p6 uppfoljningen av ekonomin och likviditeten.
Bokslutsarbetet fiir 2016har utfiSrts av ekonomigruppen i samartrete med vira anstiillda pi kansliet.

gtstn

Utst iillnin g s k om m itti n
I enlighet med stadgarna regleras utstiillningsverksamheten via en utstiillningskommitt6 som tillsiitts
av forbundsstyrelsen tillsammarrs med SFU. UtstK liimnar en egen verksamhetsberiittelse.

Expertrddet
Under 2016har Expertridet bestitt av foljande medlemmar: Helena Obermiiller Wil6n (ordf.),
Roland Frahm, Goran Hetltz, Robert Mattson och Olle Pettersson. Roland Frahm avled under
hosten 2016. Han ersdtts nu av Iteter Lorentzon. Expertr&dets verksamhetsberiittelse presenteras
separat

i

bilaga.

Kansliverksamheten
Frirbundet har sedan sommaren 2007 haft all kansliverksamhet simlad i Skillingaryd med Per
Bunnstad som kanslichef och Therese Fornst8l som kanslist. Therese arbetar i huvudsak med den
ekonomiska redovisningen, mecllemsregistreringen, utskick av litlteratur fr6n v6rt boklager och
mycket mer. Per nbetar overgripande med frdgor kring att anangera utstiillningar, Frimiirkets Dag,
hemsidan, foreningars hemsidor', frimiirks- och vykortsfrSgor till medlemmar och andra. BSde
Therese och Per iir behj?ilpliga rned fasta avdelningar i Filatelisten som kalender, smiannonser och
mritesverksamhet. Kansliet svarade under 2016 for planering ochL genomforande av kongressen och
hade god assistans av ftireninge:n i Skara. SFF-kansliet dr numera dven kansli for SFU.

Skillingaryd

i februai 2011

Q,Du^r
Bo Dahlner

@,md
Christer Karlsson

Till:
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare till
Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information

Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2016

Utställningsverksamheten nationellt
och internationellt under 2016
Inledning
Utställningskollegiets (UK) prioriterade uppgift och uppdrag från Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) är
att göra det möjligt för svenska utställare att uppnå bra resultat inom utställningsfilatelin. 2016
arrangerades tre internationella utställningar med svenskt deltagande, två av dem var FIP-utställningar med samtliga klasser. 48 exponat representerade Sverige vid dessa utställningar. Sju utställare
erhöll under året specialpris, vilka tilldelas som en markering för utmärkt behandling av bedömningskriterier. Nedanstående medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från internationella utställningar under 2016.
Utställning

Typ

NORDIA

Nord

NEW YORK

FIP

PHILATAIPEI

FIP

Summa

GP

SG
SP

SG

1

G

SV
SP

2
2

1

G
SP

5

10

2

4

1

5

4

11

1

15

1

1

SV

V
SP

V

2

2

3

1

2

1

7

4

SS
4

S

SB

B

D

S:a
11
22
15

4

48

Erik Hamberg håller anförande i juryn för
PHILATAIPEI 2016.

I fokus nationellt under 2016
Den stora begivenheten under 2016 var den nationella och regionala utställningen HALLFRIM 2016 i
Högskolan, Halmstad, den 12-14 augusti. En nationell och regional utställning för ungdom arrangerades, SKARUNG 2016 i Skara den 19 mars-17 april.

En utbildning för Utställningskollegiets aktiva jurymän anordnades i Uppsala den 15-16 oktober med
14 deltagare. Fokus var lagt på bedömning av öppen klass och vykort. Gunnar Dahlvig ledde en
utvärdering av bedömningsreglerna för den öppna klassen och provbedömning gjordes för att jämföra
FEPA:s tidigare regler med FIP:s nyligen introducerade för ”Open Philately”. Bengt Bengtsson svarade
för avsnittet om vykort och där gjordes likaledes provbedömningar enligt det hittills gällande nordiska
vykortsreglementet och det av FEPA nu antagna.

Juryutbildning i
Uppsala

Information om UK och dess verksamhet
Den externa informationen om UK gällande planerad och genomförd verksamhet, utställningsresultat
m.m. fokuseras på att göras tillgänglig främst genom SFF:s webbsida på Internet.
Internt inom UK ansvarar ordföranden för att regelbundet publicera såväl information som ämnen
inom kompetensutveckling via elektroniska meddelanden till kollegiets medlemmar. Den under året
inrättade Utställningskommittén ersätter den tidigare UK-styrelsen. Ansvarsuppgifterna har fördelats
mellan Utställningskommitténs ledamöter.

Utställningskollegiets nystart
En ny instruktion för Utställningskollegiet har trätt i kraft under året. Utställningskommittén har övertagit uppgifterna att utse jury till regionala och nationella utställningar, att utse kommissarier och
nominera jurymän till internationella utställningar samt att bevaka Sveriges intressen i FIP och i dessa
frågor ge råd till SFF:s styrelse. Utställarregistret har uppdaterats fortlöpande. Verksamheten har
återstartats vad gäller ekonomisk planering och budgetering av verksamheten. Jurylistan har uppdaterats och fortbildning av de aktiva jurymännen har återupptagits. Utställningskalendern publiceras
på nätet. Revidering av reglementen samt uppdatering av jurypärmen har påbörjats. Diskussioner
med SFF-styrelsen om kommande verksamhet har startat, varvid utbildning av nya jurymän och kurser
för utställare ingår.

Utställningskollegiets ordinarie sammanträde

Inget ordinarie sammanträde med Utställningskollegiet har genomförts under året. Ett sådant
planeras att genomföras under 2017. Enligt ny instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomförde Utställningskollegiet i januari-februari nominering av ordförande och två
ledamöter i Utställningskommittén under ledning av Boris Preijde, utsedd av förbundsstyrelsen. 18 av
UK:s medlemmar deltog i omröstningen. De valda ledamöterna övertog den 23 februari ledningen
interimistiskt. Ett första möte med den nyvalda Utställningskommittén hölls i Skara den 15 april.

Utställningskollegiets styrelse / Utställningskommittén

UK:s styrelse har intill den 22 februari 2016 varit konstituerad enligt följande:
Ordförande
Vakant
Sekreterare
Vakant
Ledamot
Bengt Bengtsson
(Vald av UK:s medlemmar)
SFF-representant
Leif Ledmyr
(Vald av SFF:s förbundsstyrelse)
SFU-representant
Bertil Eriksson
(Vald av SFU:s förbundsstyrelse)
Utställningskommittén har efter den 15 april 2016 varit konstituerad enligt följande:
Ordförande
Peter Nordin
(Vald av UK:s medlemmar)
Sekreterare
Bengt Bengtsson
(Vald av UK:s medlemmar)
Ledamot
Erik Hamberg
(Vald av UK:s medlemmar)
SFF-representant
Bo Dahlner
(Vald av SFF:s förbundsstyrelse)
SFU-representant
Bertil Eriksson
(Vald av SFU:s förbundsstyrelse)
Styrelsen för UK har under året inte genomfört några protokollförda styrelsemöten. Den löpande
verksamheten fram till den 22 februari har skötts och följts upp genom telefon- och e-postkontakter,
såväl inom som utom styrelsen. Styrelsen har fattat fem löpande beslut med beteckningarna 42-36
till 42-40. Utställningskommittén har hållit två sammanträden (beslut 2016-05 och 2016-17) och
därutöver fattat 18 löpande beslut med beteckningarna 2016-01 till 2016-04, 2016-06 till 2016-16
och 2016-18 till 2016-20.

Medlemmar i UK samt jurylistan
Utställningskollegiet har vid årets slut 24 medlemmar, varav fyra är seniorkonsulter. Roland Frahm
avled under året.








4 seniorkonsulter
3 FIP-jurymän
1 FEPA-juryman
6 nordiska jurymän (varav en juryman med status som ”icke aktiv”)
7 nationella jurymän
1 regional juryman
2 experter

Den av SFF:s förbundsstyrelse godkända jurylistan för 2016 finns publicerad med aktuella jurymän
på Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida tillsammans med Curriculum Vitae (CV) för de flesta av jurymännen.

Utställningar internationellt med representation från Sverige

Internationellt har vi haft svenska kommissarier och/eller jurymän vid följande utställningar:






NEW YORK 2016 FIP-utställning i New York, USA. Svensk juryman var Jonas Hällström och
kommissarie Fredrik Ydell med Cajsa Ojakangas som assisterande kommissarie.
PHILATAIPEI 2016 FIP-utställning i Taipei, Taiwan. Svensk juryman var Erik Hamberg och
kommissarie Jan Berg med Erik Hamberg som assisterande kommissarie.
NORDIA 2016 Nordisk utställning i Jyväskylä, Finland. Svensk kommissarie och juryelev var
Cajsa Ojakangas.
SEVEN NATIONS CHALLENGE 2016 Sjunationstävling i samband med STAMPEX 2016 i
London.
TAK 16 Nationell utställning i Birkerød, Danmark. Inbjuden juryman var Bengt Bengtsson.

Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU

Den nationella och regionala utställningen HALLFRIM 2016 som arrangerades i Halmstad den 12-14
augusti lockade 100 utställare i bedömningsklasserna, inräknat mästarklassen. Den nationella och
regionala utställningen för ungdom, SKARUNG 2016, ägde rum i Skara den 19 mars till 17 april med
18 utställare i tävlingsklasserna.
Juryordförande i HALLFRIM var Bengt Bengtsson. Övriga medlemmar var Erik Hamberg, Åke Rietz,
Sten-Anders Smeds, Peter Nordin samt Hasse Brockenhuus von Löwenhielm (seniorkonsult). Arne
Thune Larsen från Norge var inbjuden till juryn som ett led i det nordiska samarbetet. Tommy
Samuelsson var jurysekreterare och juryelev på nationell nivå.
I juryn för SKARUNG ingick Sofia Grönqvist (ordförande) och Peter Nordin.

Juryn för HALLFRIM 2016:
Fr.v. Erik Hamberg, Hasse
Brockenhuus von Löwenhielm,
Sten-Anders Smeds, Bengt
Bengtsson, Åke Rietz, Arne
Thune Larsen, Tommy
Samuelsson, Peter Nordin.

Internationellt arbete

Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är fram till 2020:
Traditionell filateli
Posthistoria
Luftpost
Astrofilateli
Helsaker
Stämpelmärken
Motivfilateli
Ungdomsfilateli
Filatelistisk litteratur
Förfalskningar

Jan Berg
Richard Bodin
Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val)
Fredrik Ydell
Lennart Daun
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm
Sten-Anders Smeds
Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som representant för
FEPA)
Vakant
Helena Obermüller-Wilén

Utställningskollegiets övriga ansvar
Registret över utställare förs av Bengt Bengtsson och innefattar förutom adressuppgifter för aktuella
utställare samtliga utställningsresultat sedan tio år tillbaka samt i viss utsträckning även äldre resultat.
På förbundets webbsida på Internet finns länkar till kommande utställningar de närmaste åren. Där
publiceras också en utställningskalender med svenska representanter angivna.

Wallberg-medaljen

Wallberg-medaljen tilldelas utställare som vunnit sammanlagt minst tio guldmedaljer eller stora guldmedaljer vid utställningar som beviljats patronage av FIP eller FEPA. Vid HALLFRIM 2016 delades
medaljen ut till två utställare: medalj nr 11 till Douglas Storckenfeldt och medalj nr 12 till Åke Rietz.

Slutord
Utställningskollegiets verksamhet under 2016 har påverkats av de oklarheter kring kollegiets fortsatta
verksamhet som rått under åren 2014 och 2015. År 2016 har en ny instruktion för Utställningskollegiet
trätt i kraft, vilket innebär en bra lösning på de organisatoriska frågorna, där den verkställande
funktionen utövas av Utställningskommittén. Verksamhetsmål för 2016-2017 har fastställts av Utställningskommittén. För att möjliggöra fortbildning av kollegiets medlemmar och en utåtriktad verksamhet, bland annat utbildning för utställare, måste större anslag beviljas av förbundskongressen.

För Utställningskollegiet
Utställningskommittén

Peter Nordin, ordförande

Bengt Bengtsson, sekreterare

Bo Dahlner, SFF-representant

Bertil Eriksson, SFU-representant

Erik Hamberg, ledamot
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Inledning
Sveriges Filatelist-Förbund har under året haft verksamhet på två orter. Kansliet har varit beläget i
Skillingaryd med Per Bunnstad som kanslichef och Therese Fornstål som kanslist, båda på deltid.
Therese Fornstål slutade sin anställning i december. Vi har nu ett avtal med Jeanette Aronsson som
sköter motsvarande sysslor. Redaktionen har varit placerad i Linköping med Ulf Nilsson som
redaktör.
Bokslutet för 2017 visade ett överskott på 208.377 kr. Balansräkningen uppvisar ett positivt eget
kapital på 564.894 kr vilket är det bästa på många år. Antalet betalande medlemmar uppgick under
året till 2895, varav 17 är hedersmedlemmar. Under året fick vi 274 nya medlemmar.
Vi har under året varit representerade vid olika evenemang om såväl frimärken som vykort runt om
i landet, dels för att träffa våra medlemmar och lyssna på vad de vill ha ut av Förbundet, men också
för att synas och presentera Förbundet för nya medlemmar. Vi har även låtit trycka upp värvningsoch kampanjmaterial och erbjudit ett förmånligt ingångspris till nyrekryterade medlemmar.
Utställningar och representation vid olika evenemang är viktiga tillfällen för medlemsrekrytering.
Den viktigaste rekryteringen är dock den som sker genom de lokala klubbarnas försorg. De
aktiviteter som föreningarna anordnar är god PR och reklam, där vår hobby synliggörs för en
bredare allmänhet.
Genom vårt kansli tillhandahåller vi hjälp att arrangera utställningar, Frimärkets Dag, hemsida och
annat. Genom kansliet kan föreningarna även få kontakt med kunniga föredragshållare och experter.
Kontakterna med PostNord, Sveriges Frimärkshandlareförbund (SFHF) och Sveriges
Frimärksungdom (SFU) är fortsatt goda.
Verksamhetsplan 2016-2017
Vid den senaste förbundskongressen i Skara den 16-17 april 2016 antog kongressen det framlagda
förslaget till verksamhetsplan för perioden 2016-2017. Alla aktiviteter följer verksamhetsplanen.
Arbetsgruppen för marknadsföring
Den aktiva marknadsföringen har under året i första hand inriktats mot annonsering via Facebook i
syfte att stärka förbundets varumärke samt att driva trafik till förbundets köp- och försäljningssajt
Samlamera. Annonsering om SFF-dagarna och Malmex 2018 har skett i Filatelisten och i Nordisk
Filateli. Förbundet har också under året fortsatt att aktivt delta vid mässor och andra
frimärksarrangemang
Stockholmia 2019
Förbundet tecknade 2016 ett partneravtal med Stockholmia 2019 som innebär att förbundet blir
utställningens nationella filatelistiska partner. Genom överenskommelsen erbjuds förbundet en unik
möjlighet att marknadsföra förbundet till den svenska filatelistiska samlarmarknaden, före och
under utställningsveckan 29 maj till 2 juni 2019. Under utställningen kommer SFF ha en monter
med försäljning av filatelistisk litteratur samt olika aktiviteter där våra riksföreningar ges tillfälle att
delta. Ett filatelistiskt program med seminarier och föreläsningar håller på att utarbetas.
.
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Nordiska kontakter
Kontakterna med de nordiska förbundsledarna har under 2017 har varit fortsatt mycket goda. Ett
möte hölls i samband utställningen Finlandia 2017 i Tammerfors den 24-28 maj. Vid mötet deltog
Bo Dahlner och Peter Nordin (Sverige), Tore Berg och Frank Gilberg (Norge), Niels Kristian
Hansen och Ib Krarup Rasmussen (Danmark), Gisli Harðarson (Island) samt Klaus Juvas (Finland).
Filatelistförbundens ordföranden i Sverige och Danmark inbjöds till Norges Filatelistförbunds
landsmöte i Fredrikstad den 17-18 juni. Vår ordförande och den danska ordföranden, Niels Kristian
Hansen deltog. Norska filatelistförbundets ordförande Tore Berg avgick vid landsmötet 2017 och
Frank Gillberg utsågs till ny förbundsordförande. Vid NORDIA 2017 i Vejle genomfördes ett
nordiskt ordförandemöte den 29 oktober. Dokument rörande det filatelistiska landskapet i de
nordiska länderna håller på att tas fram.
Frimärkets Dag
Frimärkets Dag genomfördes lördagen den 18 mars på 58 orter. Kansliet gör en stor insats för att
skicka material till föreningarna som genomför Frimärkets Dag. Även i år fick föreningarna tillgång
till en ortstämpel. SFF bidrog även med ett häfte med svenska slott på frimärken som blev mycket
uppskattat. Genom kansliet kan föreningarna även få kontakt med kunniga föredragshållare och
experter.
Tidskriften
Förbundets medlemstidskrift SFF Filatelisten, Svensk Filatelistisk Tidskrift, utkom med 8 nummer
under 2017, och totalt 536 sidor (nr 1 var utökad med 8 sidor och 5 med 16 sidor).
Annonsintäkterna ligger på en stabil nivå. Det är glädjande att så många av våra medlemmar vill
dela med sig av sina erfarenheter och rön, och Förbundsstyrelsen vill framföra sitt stora tack till alla
kunniga och entusiastiska skribenter som medverkat med artiklar, samt till alla annonsörer i
tidskriften.
Webbsidan
Hemsidan fortsätter att utvecklas och uppdaterades varje dag under 2017. Besöksantalet ligger i
snitt på 1600 per vecka. Det behövs fler som jobbar med hemsidan då det i stort sett är endast
kansliet som svarar för arbetet. Fler annonsörer bidrar till att hålla nere kostnaderna. Det finns
mycket att förbättra rent utseendemässigt och även innehållsmässigt. SFF efterlyser fler
medhjälpare då det inte är rimligt på sikt att ett bantat kansli ska klara denna uppgift lika bra som
hittills
Facebookgrupper
Förbundet har en egen Facebooksida som under året har aktiverats. Vid årets slut hade sidan 221
”gilla” markeringar. På sidan har vi under året lagt upp aktuell info samt genomfört kampanjer för
medlemskap. Det finns också en grupp ”Frimärken och Vykort” där medlemmar och andra kan
diskutera frågor runt filateli och vykort. Gruppen hade vid årets slut 863 medlemmar och är därmed
en av de största grupperna på Facebook i Sverige inom detta ämne. Samlamera har under året startat
en egen grupp ”Samlamera” för att kunna diskutera frågor runt Samlamera. Gruppen hade vid årets
slut 168 medlemmar.
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Samlamera
Samlamera har fortsatt sin positiva utveckling under 2017. 449 nya konton har registrerats varav
192 redan är medlemmar i SFF. Antal fastprisförsäljningar har ökat med 44% jämfört med 2016.
Antalet aktiva försäljare har ökat med 43% och antalet köpare har ökat 37% jämfört med 2016. Mer
än 2000 köpare och säljare finns nu registrerade på Samlamera. Allt fler klubbar håller
framgångsrikt sina klubbaktioner på Samlamera. Nyhetsbrevet når nu mer än 8.800 personer. Ett
samarbetsavtal har tecknats mellan SFF och Aljo-Data AB. En Samlamera-utbildning genomfördes
i Jönköping med deltagare från hela Sverige under våren 2017. Vi planerar fler kurser på andra orter
runt om i Sverige.
Webbshop
Styrelsen har diskuterat möjligheterna för SFF att bli återförsäljare av Postnords frimärken och
frimärksprodukter och för filatelistisk litteratur i förbundets regi. Förbundsstyrelsen fann det lämpligt
göra en paus i projektet om en Webbshop för litteratur och frimärken. Styrelsen fastslog att syftet med
projektet måste vara att det ska ge nya medlemmar till förbundet.
Nyhetsbrev
Förbundsstyrelsen har under året skickat ut ett nyhetsbrev till föreningarnas styrelser. Dessutom har
kansliet skickat ut flera nyhetsbrev i samband med Frimärkets dag. Det visar sig vara svårt att
skicka nyhetsbrev till styrelserna eftersom registret inte uppdateras. Nyhetsbrev skickas också ut
kontinuerligt från Samlamera. För att under lätta detta har förbundet skaffat en webbtjänst för
utskick av nyhetsbrev
Utbildning
En grundkurs i filateli finns nu tillgänglig och den kan kostnadsfritt beställas från kansliet. Två
kurser i klassificering av bandfrimärken 1920-1936 har genomförts under 2017.
Litteratur
Någon ny filatelistisk litteratur i pappersform har inte publicerats under 2017. Detta följer en
internationell trend där pappersböckerna minskar i antal och ersätts av digitala utgåvor. Vi kan
fortfarande erbjuda våra medlemmar reducerat pris på de skrifter SFF gett ut och som vi har i lager i
kansliet. Vi kan också erbjuda medlemmarna rabatt på kataloger från Facit Förlags AB samt rabatt
vid prenumeration av Michels kataloger på nätet.
Ramdepån
Förbundet har 58 vagnar med vardera tio ramar (20 ramsidor). Under våren 2017 förseddes 50 av
dem med en ny upphängningsanordning för blad på ramarna. Detta utfördes i Finland inför
utställningen i Tammerfors. De övriga åtta ramvagnarna har kvar den gamla metoden med klipps.
Under 2017 inkom 100.000 kronor för renovering av ramdepån varav 48.000 gick åt för arbetet i
Finland. Resterande kommer att användas för nya jul på vissa vagnar och nya plexiglas med mera.
Ramlådorna förvaras i Skillingaryd och lånas ut för utställningar, Frimärkets Dag och andra
arrangemang. Den lokala föreningen Skivaryds Samlarklubb har ansvar för ramlagret och dess
underhåll.
Ekonomigruppen fick under 2017 i uppdrag att undersöka möjligheten till att via bidrag från stiftelser
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och allmänna arvsfonden finansiera nödvändig renovering av förbundets utställningsramar. Detta
gjordes men ansökningarna avslogs. Ekonomigruppen ansökte därefter om bidrag från Postkodlotteriet men även den ansökan avslogs. En skrivelse skickades till ett antal SFF-föreningar med
önskan om bidrag till stöd för renoveringen av förbundets utställningsramar och under året bidrog
föreningar med 100.000 kronor.
Förbundsledningen
Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning: Bo Dahlner
(ordförande), Leif Ledmyr (vice ordförande), Christer Karlsson (sekreterare), Ivan Forsgren
(kassör), Lars Haagen, Ulf Johansson och Jan Palmén. Thomas Jonsson har varit SFU:s observatör i
förbundsstyrelsen.
Valberedningen har bestått av Erik Hultman, Borås (sammankallande), Bengt-Göran Österdahl,
Örsundsbro, Sten Eriksson, Tranemo och Gösta Karlsson som suppleant.
Under 2017 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, varav togs beslut per capsulam vid
ett tillfälle. Nio styrelsemöten har genomförts som telefonmöten för att dra ner på kostnaderna.
Revisorer har varit Boris Preijde, Borås, Ingemar Glans, Sjöbo samt som revisorssuppleant Jöns
Petter Ivarsson, Södertälje.
Jan Palmén har varit Förbundets observatör vid SFU:s styrelsemöten.
Ekonomisk förvaltning
En ekonomigrupp, bestående av Jan Palmén och Ivan Forsgren, arbetar med förbundets ekonomi.
De upprättar delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för SFF, som sedan revideras av våra
verksamhetsrevisorer Ingemar Glans och Boris Prejde. Härigenom har förbundet de senaste åren
kunnat sänka kostnaderna för detta med betydande belopp.
Styrelsen har haft fortsatt stort fokus på uppföljning av förbundets ekonomi.
Löpande sker uppföljning mot budget. Även den interna kontrollen bevakas löpande.
För att förstärka SFF:s kassa har även beslutats att ta fram underlag för ett Rikslotteri med mer
allmänna vinster som till exempel resor. Det har tillsatts en arbetsgrupp bestående av Christer
Karlsson (sammankallande), Lars Haagen och Ivan Forsgren som ansvariga att ta fram underlag för
ett reselotteri.
Utställningskommittén (UtstK)
I enlighet med stadgarna regleras utställningsverksamheten via en utställningskommitté som tillsätts
av förbundsstyrelsen tillsammans med SFU. UtstK lämnar en egen verksamhetsberättelse.
Utställningskollegiet (UK)
I enlighet med de nya stadgarna skall utställningsverksamheten regleras via en utställningskommitté
som tillsätts av förbundsstyrelsen tillsammans med SFU. Under hösten 2017 genomfördes ett möte
med stora UK där förslag till revidering av reglementen diskuterades. Vid mötet uppdaterades även
jurylistan.
4

Sveriges Filatelist-Förbund
Verksamhetsberättelse 2017
Expertrådet
Under 2017 har Expertrådet bestått av följande medlemmar: Helena Obermüller Wilén (ordf.),,
Göran Heijtz, Robert Mattson, Karl-Arne Norsten, Peter Lorentzon och Olle Pettersson.
Expertrådets verksamhetsberättelse presenteras i separat bilaga.
Kansliverksamheten
Förbundet har sedan sommaren 2007 haft all kansliverksamhet samlad i Skillingaryd med Per
Bunnstad som kanslichef och Therese Fornstål som kanslist. Therese slutade den 1 december 2017
och efterträddes av Jeanette Aronsson. Kanslisten arbetar i huvudsak med den ekonomiska
redovisningen, medlemsregistreringen, utskick av litteratur från vårt boklager och mycket mer.
Kanslichefen arbetar övergripande med frågor kring att arrangera utställningar, Frimärkets Dag,
hemsidan, föreningars hemsidor, frimärks- och vykortsfrågor till medlemmar och andra. Kansliet är
behjälplig med fasta avdelningar i Filatelisten som kalender, småannonser och mötesverksamhet.
Kanslichefen rapporterar ofta från olika utställningar inom Norden. Under hösten 2017 har kansliet
tillsammans med ansvariga i Malmö planerat för kongressen 2018. SFF-kansliet var fram till 1
december 2017 även kansli för SFU.

Skillingaryd i januari 2018

Bo Dahlner

Ivan Forsgren

Lars Haagen

Ulf Johansson

Christer Karlsson

Leif Ledmyr
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Jan Palmén

Till:
Förbundsstyrelsen i Sveriges Filatelist-Förbund som uppdragsgivare, till
Utställningskollegiet och till Sveriges Frimärksungdom som information

Årlig rapport och underlag till SFF:s verksamhetsberättelse för 2017

Utställningsverksamheten nationellt
och internationellt under 2017
Inledning
Utställningskollegiets (UK) prioriterade uppgift och uppdrag från Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) är
att göra det möjligt för svenska utställare att uppnå bra resultat inom utställningsfilatelin. 2017
arrangerades fyra internationella utställningar med svenskt deltagande, två av dem var FIP-utställningar. 62 exponat representerade Sverige vid dessa utställningar. Vid Nordia 2017 erövrade Per
Bunnstad Grand Prix International för sitt vykortsexponat, det var första gången ett sådant exponat
tilldelades Grand Prix på nordisk nivå. Tio utställare erhöll under året specialpris, vilka tilldelas som
en markering för utmärkt behandling av bedömningskriterier. Nedanstående medaljtabell sammanfattar de svenska utställningsresultaten från internationella utställningar under 2017.
Utställning

Typ

FINLANDIA

FEPA

8

3

BANDUNG

FIP

1

3

3

BRASILIA

FIP

2

1

1

NORDIA

Nord

Summa

GP

SG
SP

SG

G
SP

3

G

SV
SP

SV

V
SP

V

SS

S

SB

2

B

D

S:a
16
7

4

1

1

10

1

1

2

1

4

5

5

2

3

5

29

1

4

5

13

5

15

8

3

3

5

62

Per Bunnstad erövrade Grand Prix International i
NORDIA 2017 med vykortsexponatet ”Albatross –
a dramatic event during the First World War”

I fokus nationellt under 2017
Ingen nationell utställning anordnades under 2017. För att ge nya utställare tillfälle att kvalificera sig
för nordisk och internationell nivå genomfördes POSTEX 2017 den 18 mars i Varberg. En nationell och
regional utställning för ungdom arrangerades, FRIMUNG 2017 i Hägersten den 13-14 maj.

Information om UK och dess verksamhet

Den externa informationen om UK gällande planerad och genomförd verksamhet, utställningsresultat
m.m. fokuseras på att göras tillgänglig främst genom SFF:s webbsida på Internet.
Internt inom UK ansvarar ordföranden för att regelbundet publicera såväl information som ämnen
inom kompetensutveckling via elektroniska meddelanden till kollegiets medlemmar. Verksamhetsmål
för 2018-2019 godkändes vid UK-mötet den 11-12 november. Utställningskommittén ansvarar för att
planerad verksamhet genomförs.

Utställningskommitténs sammansättning
Utställningskommittén har under 2017 varit konstituerad
Ordförande
Peter Nordin
Sekreterare
Bengt Bengtsson
Ledamot
Erik Hamberg
SFF-representant
Bo Dahlner
SFU-representant
Bertil Eriksson

enligt följande:
(Vald av UK:s medlemmar)
(Vald av UK:s medlemmar)
(Vald av UK:s medlemmar)
(Vald av SFF:s förbundsstyrelse)
(Vald av SFU:s förbundsstyrelse)

Utställningskommitténs verksamhet

Utställningskommittén har till uppgift att utse jury till regionala och nationella utställningar, att utse
kommissarier och nominera jurymän till internationella utställningar samt att bevaka Sveriges
intressen i FIP och i dessa frågor ge råd till SFF:s förbundsstyrelse. Utställarregistret uppdateras
fortlöpande. Utställningskommittén svarar för ekonomisk planering och budgetering av verksamheten.
Jurylistan har uppdaterats och fortbildning av de aktiva jurymännen har genomförts i samband med
UK-mötet i november. En utställningskalender publiceras på nätet. Revidering av reglementen samt
uppdatering av jurypärmen har genomförts under året, publicering av de nya reglementena kommer
att ske då de godkänts av Förbundsstyrelsen. Utställningskommittén sammanträdde den 11 november
i Uppsala (beslut 2017-15) och har därutöver fattat 17 beslut per capsulam med beteckningarna 201701 till 2017-14 och 2017-16 till 2017-18.

Utställningskollegiets ordinarie sammanträde

Ett ordinarie sammanträde med Utställningskollegiet har genomförts den 11-12 november i Uppsala.
Enligt instruktion för Utställningskollegiet och Utställningskommittén genomfördes val av ordförande
och två ledamöter i Utställningskommittén för 2018-2019.

Medlemmar i UK samt jurylistan
Utställningskollegiet har vid årets slut 22 medlemmar, varav fyra är seniorkonsulter. Två medlemmar
har utträtt under året.








4 seniorkonsulter
3 FIP-jurymän
1 FEPA-juryman
5 nordiska jurymän
6 nationella jurymän
1 regional juryman
2 experter

Den av SFF:s förbundsstyrelse godkända jurylistan publiceras på Sveriges Filatelist-Förbunds webbsida tillsammans med Curriculum Vitae (CV) för de flesta av jurymännen.

Utställningar internationellt med representation från Sverige

Internationellt har vi haft svenska kommissarier och/eller jurymän vid följande utställningar:





FINLANDIA 2017 FEPA-utställning i Helsingfors, Finland. Svensk juryman var Bengt
Bengtsson och kommissarie Fredrik Ydell.
BRASILIA 2017 FIP-utställning i Brasilia, Brasilien. Svensk kommissarie var Fredrik Ydell.
BANDUNG 2017 FIP-utställning i Bandung, Indonesien. Svensk kommissarie var Jan Berg.
NORDIA 2017 Nordisk utställning i Vejle, Danmark. Svensk kommissarie och juryman var
Bengt Bengtsson, juryman och assisterande kommissarie var Erik Hamberg.

Bengt Bengtsson och David Figg från
Australien bedömer vykortsexponat i
Finlandia 2017

Utställningar i Sverige godkända av SFF/SFU

Den nationella och regionala utställningen POSTEX 2017 som arrangerades i Varberg den 18 mars
riktade sig till nya utställare som önskade kvalificera sig för nordisk och internationell nivå. Utan publik
bedömdes 13 exponat. Den nationella och regionala utställningen för ungdom, FRIMUNG 2017, ägde
rum i Hägersten den 13-14 maj med 17 utställare i tävlingsklasserna.
Juryordförande i POSTEX 2017 var Peter Nordin. Övriga medlemmar var Bengt Bengtsson, Fredrik
Ydell och Hasse Brockenhuus von Löwenhielm (seniorkonsult).
I juryn för FRIMUNG 2017 ingick Cajsa Ojakangas (ordförande) och Sofia Grönqvist.

Internationellt arbete

Den svenska representationen i FIP:s kommissioner är fram till 2020:
Traditionell filateli
Posthistoria
Luftpost
Astrofilateli
Helsaker
Stämpelmärken
Motivfilateli
Ungdomsfilateli
Filatelistisk litteratur
Förfalskningar

Jan Berg
Richard Bodin
Fredrik Ydell (ledamot i kommissionsstyrelsen som ordförandens val)
Fredrik Ydell
Lennart Daun
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm
Sten-Anders Smeds
Bengt Bengtsson (ledamot i kommissionsstyrelsen som representant för
FEPA)
Erik Hamberg
Helena Obermüller Wilén

Utställningskollegiets övriga ansvar
Registret över utställare förs av Bengt Bengtsson och innefattar förutom adressuppgifter för aktuella
utställare samtliga utställningsresultat sedan tio år tillbaka samt i viss utsträckning även äldre resultat.
På förbundets webbsida på Internet finns länkar till kommande utställningar de närmaste åren. Där
publiceras också en utställningskalender med svenska representanter angivna.

Wallberg-medaljen

Wallberg-medaljen tilldelas utställare som vunnit sammanlagt minst tio guldmedaljer eller stora guldmedaljer vid utställningar som beviljats patronage av FIP eller FEPA. Medaljen har inte utdelats under
året.

Slutord
År 2016 fastställde Förbundsstyrelsen en ny instruktion som innebär en bra lösning på de organisatoriska frågorna, där den verkställande funktionen utövas av Utställningskommittén. Efter att ha
arbetat sin första mandatperiod kan Utställningskommittén konstatera att verksamheten som berör
utställningar har återstartat på ett bra sätt, med nära och goda relationer mellan Förbundsstyrelsen
och Utställningskommittén. Kommittén har kunnat leverera den av förbundsstyrelserna i SFF och SFU
beställda verksamheten och i samråd med förbundens representanter har vi kommit överens om hur
verksamheten ska vidareutvecklas. Verksamhetsmål för 2018-2019 har fastställts av Utställningskommittén. Rekrytering av nya jurymän och utbildning av dessa liksom fortbildning av hela Utställningskollegiet är angelägna uppgifter för att vidmakthålla och förstärka de kunskaper som erfordras
för ge de svenska utställarna råd och vägledning. Ett förslag till budget för de kommande två åren
har upprättats i samråd med Förbundsstyrelsen för att därefter föreläggas förbundskongressen.

Utställningskommittén

Peter Nordin, ordförande

Bengt Bengtsson, sekreterare

Bo Dahlner, SFF-representant

Bertil Eriksson, SFU-representant

Erik Hamberg, ledamot

Expertrådets verksamhetsberättelse för åren 2016 och 2017
Expertrådet har under åren haft följande medlemmar:
Helena Obermüller Wilén (ordf.), Sören Andersson, Göran Heijtz, Peter Lorentzon (fr.o.m. maj –16),
Karl Arne Norsten och Olle Pettersson.
Rådet har under åren haft 3 fysiska sammanträden. Däremellan har medlemmarna haft kontakt via
telefon och e-mail.
Expertrådets medlemmar har bevakat auktioner och vid ett par tillfällen lyckats förhindra att att
falska stämplar och brev blivit sålda.
Medlemmarna har bevakat utställningar inom Sverige avseende förekomst av förfalskningar i de
utställda exponaten.
Expertrådsmedlemmar har under åren skrivit artiklar och hållit föredrag om svenska filatelistiska
förfalskningar.
Expertrådet har deltagit i inbjuden klass på Hallfrim 2016 och visat valda objekt ur Rådets
förfalskningssamling.
Expertrådet har under åren fått ett flertal donationer av falska stämplar och brev, speciellt bör
nämnas ett flertal s.k. Fellenius-brev och Steinbergbrev.
Expertrådsmedlemmen Peter Lorentzon har föreslagits till intygsskrivare för Oscars-emissionen. Han
har nu en prövotid på 2 år.

Huddinge 12 februari 2018

Helena Obermüller Wilén
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styrelsen f6r hlrmed avliimna arsredovisning ftir rlikenskapsflret
2s16-01 -01--2016-12-31,

Innehfrll

* ftirvaltningsberiittelse

- resultatriikning
- balansr?ikning
- stiillda siikorheter och ansvarsforbindelser
- till?iggsupplysningar
- underskrifter
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FORvALTNINGsBERATTnLSE
Arsredovisningen iir uppriittad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
sveriges Filatelistftirbund (sFF) har till uppgift
att friimja och organisera samlande av frimiirken,
vykort
och dwiga filatelistiska objekt samt baltesspiinnarmaterial.
sFF anordnar iiven frimiirksutstiilningar och

samverkar med Sveriges Frimiirksungdom.

Viisentlign hiindelser u nder riikens kapsfl ret
under iret har kongress hallits i skara. I samband med
denna arrangerades en filatelidag med handlare
och
fiiredrag.
Ftirbundet har iiven varit representerad pi ett fler1al
miissor och utstiillningar samt besdkt fbreningar
att triiffa medlemmar' Forbundets K<ip- och siiljsajt
samlamera fortsatter att utveckias positivt,

ftir

Resultatdisposition
Fdrslag

till disposition

av ftjrbundets vinst

Till kongressens frrfogande st6r.
balanserad vinst
drets

273 471

vinst

83 046

356 517
Styrelsen fiireslflr att

i ny riikning <iverftires

*

356 5r.7
356 s17

Betriiffande ftirbundets resultat och stiillning i owigt
hiinvisas tili efterfiiljande
resultat- och balansriikningar med tillhrirande tilriiggsupplysningar,

F

q:*\? 9"
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SVERIGES F'ILATELIST-FORBUND
Org.nr. 802000-8747

RBSULTATRIiKNING
Not
Riirelsens intiikter m.m.
Nettoomsiittning
Owiga rdrelseintiikter

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

20t5-12-3r

|

1 964 818

I

Rtirelsens kostnader
Handelsvaror och ftirnodenheter
Owiga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliiggningstillg6ngar

Riirelseresultat
Resultat fr$n finansiella poster
Riinteintiikter

929 948

158 217

158 882

2 123 03s

2 088 830

-417 858
-468 201

-487 391
-400 395

-1 143 627

-991.368

-10 378

-2040 064:

-r2302
-1891456

82 971

19'1374

462

491

-387

-5

75

486

Resultat efter finansiella poster

83 046

197 860

Arets resultat

83 046

r97 860

Riintekostnader

c\ #
.v

tc
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SVERIGES F'ILATELIST.FORBUND
Org.nr. 802A00-8747

BALANSRIiKNING

2016-12-31

2015-12-31

Not

TILLGANGAR

Anliiggningstillgin gar
Materiella anlfl ggningstill glngar
Inventarier

s8

Summa anliiggningstillgfl ngar

Oms

ittningstillgfr

n

161

68 539

58 16i

68 539

58 161

68 539

9Is

80 761

54 915

80 761

75 s4A

51 739

23 735

20 2BB

gar

Varulager m.m.
Handelsvaror osh fiirnddenheter

54

Kortfristiga fordringor
Kundfordringar

Altuell

skattefordran

Ovriga fordringar

sl

F6rutbetalda kostnader och upplupna intiikter

33 697

29 r74

I 84 069

r0r 526

641,156

1 486794

097

325

Kassa och bank

|

Summa omsiittningstillgingar

1 880 140

l

SUMMA I]ILLGANGAR

l

t737

938 301

\h
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SVERIGES F'ILATELIST.TORBTIND
Org.nr. 8A20A0-8747

BALANSRdKNING

2016-12-3r

20t5-t2-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserad vinst

273 471

75 611

356 517

273 471

3t 162
3t t62

s4 223
54 223

34 43s

35 360

1 550 623

1 409 926

I

938 301

1737 620

hga

hga

Inga

Inga

Arets resultat
Summa eget kapital

Lfrngfristiga skulder
Owiga skulder
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fijrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA BGET KAPITAL OCH SKTJLDER
POSTER INOM LINJEN

Stiillda siikerheter
Ansvarsfiirbindelser
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TILT,A CGS UPPLY S NIN GA R
ALLMANNA UPPLYSNINGAR

R e d o vi s nin g sp r in c ip er

Tilliimpade redovisningsprinciper overensstdmmer
med firsredovisningslagen och Bokfori'gsndmndens
allmiinna rdd' Principerna iir oforiindrade jiimfiirt
med foregfiende
6r.

Viir de ringsp r in cip er m. m.
Tillgdngar och skulder har vhrderats

till anskaffningsviirden om inget

arulat anges nedan.

Materi ella anldggnings till gdngar
Materiella anliiggningstillgdngar redovisas till anskaffningsviirde
med avdrag ftir ackumulerad
viirdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillg6ngarna
skr.ivs av linjiirt river tillg6ngarnas
nyttjandeperiod.

Fordringar
F'rdringar har upptagits tilr

de belopp varmed de beriiknas

inflvta.

Varulager nt.m.

varulagret iir v?irderat till det liigsta av anskaffningsviirdet
och nettoftirsiiljningsviirdet.
Neitofursiiljningsviirdet har beriiknats till forsiiljningsviirdet
efter avdrag fdr beriiknad ftirsziljni'gskostnad.
Intiiktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga viirdet av
vad som erhdllits eller kommer att erhallas. Irorbundet
redovisar diirfor inkomst till norninellt viirde
{fakturabelopp) om ersiittningen erhills i likvida medel direkt
vid leverans. Avdrag g6rs for liimnade rabatter.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKTLDA POSTER
Not

1

Ovriga rtirelseintiikter

2016

Bidrag frin medlemmar och fbreningar
Statliga bidrag gfillande anstiillda

o4

308

l58 082

158 514

*- -Ii:ini

Owiga intiilder

-1
tl
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SVERIGES FILATELIST-T'ORBUND
Org.nr. 802000-8747

TILLAGGSUPPLYSNINGAR
Not

2

Personal

2016

2015

Medelantul anstiilldn
Medelantalet anstiillda bygger
till en nonnal arbetstid.

pi

av fbreningen betalda ndrvarotimmar relaterade

Medelantal anstiillda har varit
varav kvinnor

Li)ner, ersiittningar

m.

2r0

2,0

0,75

075

m.

Ldner, ersdttningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utg8tt med
ftiljande belopp:
Ld'ner och ersiittningar
Pensionskostnader

845 210

692 439

46 76r

50 390

Sociala kostnader

251 656

248 539

r43 627

991 368

2016-12-3r

2015-12-31

I

Summa

Not

3

Inventarier
IngSende anskaffningsviirde

dverftirt frin lager

169 773

99 773

0

70 000

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden
Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar

169 773

169 773

-101234

-88 932

.10 378

Utgaende ackumulerade avskrivningar

___ _12]02

-111 612

-101 234

Utgiende redovisat viirde

5B 161

68 s39

2016_tZ_31

2015-12-31

1 686

1 687

1 000

26 662

21 659
26 662

I 814

4 2t5

31 162

54 223

Avskri'mingar enligt plan beriiknas pd en nyttjandeperiod av 5- l0 6r.
Not

4

Lflngfristiga

skulder

F<ireningar
Samlamera

Stockholmia 55
Strandell konto

Ovanstiende avser meddel avsatta fdr siirskilda iindamil.

-k v
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T

IL

Not

5

T, A C G S

UPPLY SNIN GA R

Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter
Frirutbetalade
medlemsavgifter

20r6-12-3L

|

Upplupna semesterldner
sociala avgifter
!. nnlufna

Ovriga upplupna kostnader
dvriga fiirutbetalade

2015-12-31

739 823

1122710

89 421
28 096

s3 044

234 632

intiikter

1 516 188

1 374 566

Bo Dahlner

)_fur{w

Boris Preijde
Verls/amhets revisor
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Verksamhets revisor

TBO

24 216

Skillingaryd 2W7-A|Z6

Christer Karlsson

16 666

Revisionsberfrttelse
Till forbundskongres sen Sveriges Filatelist-F orbund
Org.nr 8020A0-8747
Rapport om flrsredovisningen

Vi har reviderat flrsredovisningen for Sveriges Filatelist-Forbund for rakenskapsAret
2016.

Styrelsens ansvar for Srsredovisningen

ger en
net ar styrelsen som har ansvaret for att upprAtta en-Srsredovisning sgm
som
rdttvisande bild enligt frrsredovisningslagen och for den interna l<ontrollen
som inte innehAller
styrelsen bedomer ii nodv?indig for att uppriitta en Arsredovisning
fel'
eller
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter

Revisorernas ansvar
vart ansvar 5r att uttala oss om flrsredovisningen pfl grundval

av vflr revision' vi har
att vi f0ljer yrkesetiska
Detta
kraver
utfort revisionen enligt god revisionssed'i Sveiige.
krav samt planerar och utfor revisionen for att uppn& rimlig siikerhet att
f;rsredovisningen inte innehaller viisentli ga felaktigheter.

innefattar att genom olika fltglrder inhAmta revisionsbevis om belopp och
utforas,
annan information i Srsredovisningen. Revisorn vAljer vilka fltgiirder som skall
i
Srsredovisningen,
bland annat genom att bedoma riskerna for visentliga felaktigheter
vare sig dessa beror pfr oegentligheter eller fel. Vid denna riskbeclomning beaktar
revisoin de delar uu d*n internal<ontrollen som iir relevanta for hur forbundet
upprittar irsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma
grinsknings&tgiirder som Ar iindamfllsenliga med hAnsyn till omstAndigheterna, men
int. i ,yft* att gora ett uttalande om effektiviteten i forbundets interna kontroll' En
revision innefattar ocks5 en utvardering av Andamfllsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
iedovisningen, liksom en utvirdering av den overgripande presentationen i
irsredovisningen.
En revision

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat dr tillriickliga och dndam&lsenliga som
grund for vflra uttalanden'

Uttalanden

Enligt v&r uppfattning har flrsredovisningen uppriittats i enlighet med
flrsridovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden rattvisande bild av Sveriges
Filatelist-Forbundi finansiella stiillning per den 31 decemb er Z0t6 och av dess
finansiella resuitat for flret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberittelsen Ar
forenlig med &rsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker dArfor att
forbundskongressen faststdller resultatriikningen och balansriikningen'

Uttjver v&r revision av Srsredovisningen har vi Sven reviderat forslaget till dispositioner
betrlffande forbundets resultat samt styrelsens fcirvaltning for Sveriges FilatelistForbund for rdl<ensl<apsflret 20L6.

Styrelsens ansvar
Det ir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betr#iffande forbundets
resultat, och det Ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt forbundets
stadgar.

Revisorns ansvar
Vfrt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala

oss om forslaget till dispositioner
betrdffande forbundets resultat och orn forvaltningen pA grundval av vflr revision. Vi har
utf0rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige,

virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betr2iffande
forbundets resultat har vi granskat om forslaget dr forenligt med forbundets stadgar.
Som underlag for

Som underlag for vfrrt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover v8r revision av
Arsredovisningen granskat viisentliga beslut, fltgiirder och forhflllanden i forbundet for
att kunna bedoma om nflgon styrelseleda'mot ar ersiittningsskyldig mot forbundet. Vi
har dven granskat om nAgon styrelseledamot pfl annat sdtt har handlat i strid med
flrsredovisningslagen eller frirbundets stadgar.

Uttalanden
Vi tillstyrker att forbundskongressen behandlar resultatet enligt forslaget

i

forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
riikenskapsSret.

"hn
(/,_
Boris Preijde

augusti 20L7.

ÅRSREDOVISNING
för
..

SVERIGES FILATELIST-FORBUND
Org.nr.802000-8747

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning Iör räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31.

Innehåll
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr. 802000-8747

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Sveriges Filatelistförbund (SFF) har till uppgift att främja och organisera samlande av frimärken, vykort
och övriga filatelistiska objekt samt bältesspännarmaterial. SFF anordnar även frimärksutstälningar och
samverkar med Sveriges Frimärksungdom.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundet har varit representerat på ett flertal mässor och utställningar samt besökt föreningar för att träffa
medleinmar. Syftet har även varit att skaffa nya medlemmar vilket givit ett bra resultat.
Köp- och säljsajten Samlamera fortsätter att utvecklas positivt.
En insamling för att renovera förbundets utställningsramar startades och har hittills inbringat ca 100 tkr
varav knappt hälften har använts för ändamålet.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter fmansiella poster
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014

1 941 935
208378
27,79

1 964818
83046
18,39

1 929948
197860
15,73

1 987316
91233
5,54

Defmitioner av nyckeltal, se noter

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat

356516
208378
564894

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

564894
564894

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr.802000-8747

RESULTATRÄKNING

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2

1 941 935
144907
2086842

1 964818
158217
2123035

3

-442587
-405355
-1 021 330
-9 161
-1 878 433

-417858
-468201
-1 143627
-10378
-2040064

208409

82971

O
-31
-31

462
-387
75

Resultat efter rmansiella poster

208378

83046

Resultat röre skatt

208378

83046

O

O

208378

83046

Not
Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa f'6reningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa röreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa rmansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
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BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

49000
49000

58 161
58 161

49000

58 161

33689
33689

54915
54915

82124
49466
65133
196723

75540
74832
33697
184069

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 753247
1 753247

1 641 157
1 641 157

Summa omsättningstillgångar

1 983659

1 880141

SUMMA TILLGÅNGAR

2032659

1938302

Not

TILLGÅNGAR
Aulläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror och fåmödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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SVERIGES Fll,ATELIST-FÖRBUND
Org.nr.802000-8747

BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets böljan
Arets resultat

356516
208378

273471
83046

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

564894

356517

86116
86116

31 162
31 162

88350
22588
1270711
1 381 649

O
34435
1 516 188
1 550623

2032659

1938302

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokfåringsnämndens
allmänna råd. Principerna är ofårändrade jämfårt med fåregående år.
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fåretag tillämpas fOr
fårsta gången, vilket kan innebära en bristande jämfårbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
fåregående räkenskapsåret.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5-10

Noter till resultaträkningen
Not 2

Övriga rörelseintäkter
Bidrag från medlemmar och fåreningar
Statliga bidrag gällande anställda
Övriga intäkter

Not 3

Medelantal anställda

2017

2016

o
144876
31
144907

64
158082
71
158217

2017

2016

2,00
0,75

2,00
0,75

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av fåreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
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NOTER
Noter till balansräkningen

Not 4

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

NotS

Långfristiga skulder
Föreningar
Samlamera
Stockholmia 55
Stranden konto
Bidrag ramar

Not 6

Upplupna kostnader och rörutbetalda
intäkter
Förutbetalade medlemsavgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalade intäkter

Övriga noter
Not 7

Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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2017-12-31

2016-12-31

169773
169773
-111 612
-9161
-120773
49000

169773
169773
-101 234
-10 378
-111 612
58 161

2017-12-31

2016-12-31

1686
4000
26662
1 814
51954
86116

1686
1000
26662
1 814
O
31 162

2017-12-31

2016-12-31

1 090033
49547
13 871
92 365
24895
1270711

l 139823
89421
28096
234632
24216
l 516 188

SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
Org.nr.802000-8747

Skillingaryd 2018-01-30

Bo Dahlner

\L:Char

lämnats den

Boris Preijde
Verksamhetsrevisor
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Revisionsberättelse
Till förbundskongressen Sveriges Filatelist-Förbund
Org.nr 802000-8747
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Sveriges Filatelist-Förbund för räkenskapsåret
2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontrollen som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Detta kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sveriges
Filatelist-Förbunds finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att
förbundskongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner
beträffande förbundets resultat samt styrelsens förvaltning för Sveriges FilatelistFörbund för räkenskapsåret 2017.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande förbundets
resultat, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt förbundets
stadgar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner
beträffande förbundets resultat och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
förbundets resultat har vi granskat om förslaget är förenligt med förbundets stadgar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot förbundet. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller förbundets stadgar.

Uttalanden
Vi tillstyrker att förbundskongressen behandlar resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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Verksamhetsplan för perioden 2018-2019
Ekonomi
•
Förbundsstyrelsen ska fortsätta verka för att förbundets ekonomi förbättras.
Medlemsvärvning och marknadsföring
•
En av de viktigaste uppgifterna under perioden 2018-2019 är verka för att antalet
medlemmar ska öka
Medlemsfrågor
•
Förbundsstyrelsen ska arbeta för att skapa ett betydande värde i att vara medlem i
Förbundet.
•
Bättre utnyttja webbsidan för att attrahera yngre i en bredare krets.
•
Nyhetsbrev kommer att skickas ut via e-post minst några gånger per år till medlemmar
som angivit e-postadress.
•
Arbeta för att få fler förmåner.
Förbundet ska svara för filatelins ansikte utåt nationellt, medan lokalföreningarna är dess
ansikte utåt lokalt och regionalt. Därför måste samarbetet mellan föreningarna och
förbundet fördjupas.
Förbundet måste:
•
Erbjuda god service till lokala arrangemang, Frimärkets Dag, utbildning och
administration.
•
Stödja och uppmuntra föreningarna att inbjuda till regionala träffar, där representanter
från styrelsen deltar och presenterar förbundet.
•
Stödja och uppmuntra föreningarna att arrangera regionala och nationella utställningar,
där filatelin syns och når ut.
•
Intensifiera kontakten med medlemsföreningarna, t ex med fler nyhetsbrev
Kansliverksamheten
Ett effektivt kansli är av yttersta vikt för att bibehålla god service till enskilda medlemmar och
föreningar. Under perioden ska den framtida kansliverksamheten utredas.
Tidskriften
Förbundets medlemstidskrift är ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekrytering.
Tidskriftens ansvarige utgivare följer de riktlinjer som Pressens samarbetsnämnd har givit ut,
”Spelregler för press, radio och TV”. Styrelsen skall:
•
•

Se till att Filatelisten fortsätter att vara Sveriges bästa filatelistiska tidskrift
Göra det attraktivt att annonsera i Filatelisten genom att tidskriften har en bred,
intresserad läsekrets

Webbsida
Förbundets webbsida är också ett viktigt ansikte utåt och viktig för medlemsrekryteringen.
Styrelsen ska därför arbeta vidare med:
•
att utveckla webbsidan till Sveriges ledande nyhetssajt för filatelister och

vykortssamlare.

•
•
•

att löpande presentera information och innehåll som lockar även icke-medlemmar till
besök.
att arbeta för att fler engagerar sig i publicering av artiklar på hemsidan
att utveckla Samlamera och förstärka dess roll som medlemsförmån.

Marknadsföring
Webbsidan och Facebook-sidorna är viktiga för marknadsföring av förbundet. Det är också av
stor vikt att delta på olika mässor. Förbundsstyrelsen upprättar därför en mässplan. Under 2019
genomförs Stockholmia 2019 som vi har ett partneravtal med och därvid skall:
•
Förbundet genomföra ett särskilt program där bland annat riksföreningarna ges
möjlighet att visa upp sin verksamhet.
Utbildning
Möjlighet till olika typer av utbildning för medlemmarna är viktig för att hålla kunskapen om
filateli levande. Styrelsen skall:
•
Verka för att nya kurser och nytt utbildningsmaterial utarbetas.
•
Kurs för föreningsledare.
•
Ta fram utbildningsmaterial för vykortssamlare.
•
Arbeta aktivt för att uppmuntra föreningar att genomföra utbildningar.
Litteratur och dokumentation
En arbetsgrupp för filatelistisk litteratur bildades 2011. Deras uppgift är:
•
Att initiera tillkomst av nya skrifter, främst handböcker men även litteratur av mera
allmänintresse inom filatelin
•
Entusiasmera kunniga filatelister till att producera och publicera artiklar och skrifter
inom både avancerad filateli och populärfilateli samt uppdatera äldre litteratur.
•
Ge råd och information om tidigare utgiven litteratur inom olika områden.
Utställningar
Utställningskommittén ansvarar för utställningsverksamheten. Under verksamhetsperioden ska
utställningskommittén:
•
Hålla samtliga utställningsreglementen tillgängliga på hemsidan samt aktivt bidra till
deras utveckling på alla nivåer.
•
Stödja genomförandet av planerade utställningar i Sverige, uppmuntra arrangerande
av ytterligare regionala och nationella utställningar, utveckla det internationella
samarbetet avseende utställnings- och bedömningsverksamhet samt stödja arbetet kring
nya ramar.
•
Utse kommissarier till utställningar i utlandet, till vilka Sverige inbjuds.
•
Utse jurymän till utställningar i Sverige.
•
Vidmakthålla och utveckla kompetensen inom svensk utställningsfilateli och uppmuntra
till och stödja genomförandet av utställarkurser på olika nivåer.
•
Hålla ett uppdaterat utställarregister och använda det för utställningsverksamhetens
övergripande syften.
Samarbete med SFU
SFF strävar efter utökat samarbete med SFU, bland annat med utbildningar.

Beslut om avgifter för verksamhetsåren 2019-2020
1.
2.
3.
4.

Ordinarie medlemskap 520 kr/år
Guldmedlemskap
1000 kr/år
Hedersmedlemskap
0 kr/år
Familjemedlemskap
260 kr/år

Familjemedlem betalar årsavgift enligt kongressens beslut och kan utnyttja samtliga
SFF:s förmåner men erhåller ingen medlemstidskrift.
Medlem i SFU som även önskar vara medlem i SFF, erlägger som medlemsavgift till SFF
mellanskillnaden mellan årsavgiften till SFF och SFU.
Den som är medlem i flera SFF-föreningar erlägger endast en årsavgift till SFF

Styrelseförlag om förbundets säte
Styrelsen rekommenderar förbundskongressen 2018 att ändra Sveriges Filatelist-Förbund
säte till Stationsgatan 3 i Skillingaryd.

Budget 2018 och 2019
Budget
2016

Allmänna intäkter
Medlemsavgifter
Adressering/distribution
Bidrag från medlem/förening
Kansli
Personalkostnader
Vidaredeb. arbete
Prov försäkringsförmedl. If
Lokalkostnader inkl el m.m.
Förbrukn.material
Porto + telefon, försäkr
Bankkostnader
Avskrivningar

Utfall

Avvikelse

Budget
2017
Utfall

Avvikselse

Budget
2018

Budget
2019

1220000

1288400

68400

1250000

1278700

28700

1260000

1265000

-365000
59000
3000
-38000
-15000
-30000
-10000
-6000

-463200
61700
6400
-36700
-13600
-39300
-5900
-3400

-98200
2700
3400
1300
1400
-9300
4100
2600

-400000
62000
3000
-38000
-15000
-40000
-6000
-6000

-368200
60700
3300
-36800
-11000
-42000
-6400
-2200

31800
-1300
300
1200
4000
-2000
-400
3800

-380000
0
3000
-37000
-15000
-42000
-6500
0

-370000
0
4000
-37000
-15000
-42000
-6500
0

Ledning m.m.
Reskostn., möteslokaler m.m.
Revision
Ränteintäkter
Marknadsföring
Lotteri

-80000
-3000
0
-60000
7000

-82800
0
0
-26800
16000

-2800
3000
0
33200
9000

-40000
-3000
0
-40000
10000

-33300
0
0
-32500
0

6700
3000
0
7500
-10000

-60000
-3000
-25000
30000

-60000
-3000
0
-25000
30000

Kongress

-25700

-26900

-1200

-26900

-26900

0

-20000

-20000

-10000
-16000
-7000
-31000
11000
-20000

-10000
-16200
-13500
-29200
13500
-20000

0
-200
-6500
1800
2500
0

0
-16000
-17000
-31000
13500
-10000

0
-16200
-8600
-30600
11600
-10000

0
-200
8400
400
-1900
0

-10000
-16200
-7000
-31000
10000
-10000

-10000
-16200
-7000
-31000
10000
-10000

320000
29000
-500000
-300000
-31000
-7000

321100
28900
-526000
-277300
-32300
-2200

1100
-100
-26000
22700
-1300
4800

320000
29000
-572000
-300000
-33000
-5000

354900
25300
-528400
-287800
-32300
-6900

34900
-3700
43600
12200
700
-1900

320000
25000
-550000
-320000
-35000
-15000

350000
25000
-560000
-350000
-35000
-7000

25000

25500

500

30000

36300

6300

30000

30000

41000
-10000
-15000
-63000
-4000
-25000
20000
-4000
-25000

41300
-11500
-15000
-50900
2200
-19800
26400
-3500
-22400

300
-1500
0
12100
6200
5200
6400
500
2600

41000
-10000
-15000
-33000
-12000
-57000
0
-4000
-25000

44000
-7100
-15000
-1300
-36900
-32800
0
-9300
-23900

3000
2900
0
31700
-24900
24200
0
-5300
1100

44000
-10000
-15000
-73000
-10000
-19000
33000
-10000
-25000

44000
-10000
-15000
-38000
-10000
-57000
10000
-5000
-25000

34300

83000

48700

3600

208400

204800

10300

3300

Service
Utställningsbidrag t föreningar
Hyra ramlager
Underhåll/Avskrivning ramar
Utmärkelser, medaljer
FD
Ramhantering
Tidskriften
Annonsintäkter
Prenumeration ej medl
Personalkostnader
Tryckn + distribution
Lokalkostn, porto, tel
Övr kostn
Böcker, försäljning netto
Hemsidan
Annonser
ADB-tjänster, licensavg m.m.
Samlamera
Utställningar, utbildning
Kommissarieverksamhet
Ledn.grupper + expertgrupper
Utställaravgifter Sverige
Nordisk verksamhet
FIP / FEPA
Resultat totalt

Valberedningens förslag
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen bestå av
ordförande och sex ordinarie ledamöter. Kongressen 2018 ska också välja två revisorer samt
en revisorsuppleant.
Till ordförande föreslår valberedningen omval av
Bo Dahlner, Spånga. Till ledamöter föreslås omval
av Leif Ledmyr, Lidingö, Ivan Forsgren, Umeå, Jan
Palmén, Sjömarken samt Lars Haagen, Linderöd.
Christer Karlsson, Lindesberg, och Ulf Johansson,
Harmånger, har avböjt omval på grund av tidsbrist.
Istället förelås nyval av Mikael Blomquist, Karlstad,
och Ulf Nilsson, Hurva.
Till revisorer föreslås omval av Boris Preijde, Borås,
samt nyval av Ulf Wahlgren, Malmö, efter Ingemar
Glans, Sjöbo, som avböjt omval, samt till revisorsuppleant omval av Jöns-Petter Ivarsson, Södertälje.
Filatelisten låter de som valberedningen föreslår
som nya att presentera sig själva:
Mikael Blomquist
Jag är 52 år och bor i Karlstad där jag också är
född. Jobbar som systemutvecklare på ett stort
multinationellt IT-företag. Frimärken kom in i mitt
liv när jag fyllde sju år och mina föräldrar gav mig
ett startpaket i födelsedagspresent. Sedan dess har
jag hållit på med frimärkssamlande i princip hela
tiden. Mitt främsta samlingsområde är värmländska
ortstämplar. För närvarande är jag sekreterare i
Karlstads Filatelist- och Vykortsförening och vice
ordförande i Kils frimärksförening.
Ulf Nilsson
Jag är 52 år och bor i Hurva som är en liten by i mitten av Skåne. Jag har samlat frimärken sedan ungdomsåren som många andra men under studietiden
mindre aktivt. I samband med Eslövia 2011 väcktes
intresset på allvar och snart var jag engagerad i
Eslövs Frimärks- och Vykortsklubb i vilken jag nu-

Mikael Blomquist, Karlstad

Svensk

Filatelistisk

Tidskrift
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Förbundsstyrelsen 2016–2018. Från vänster: Leif
Ledmyr (vice ordförande), Christer Karlsson (sekreterare), Lars Haagen, Bo Dahlner (ordförande),
Ulf Johansson, Jan Palmén samt Ivan Forsgren
(kassör). Arkivbild: Ulf Nilsson.
mera är ordförande. Mitt eget samlande är inriktat
på Sverige. Var med i Baltex 2014 som frivillig och
är nu med och organiserar SFF-dagarna/kongress i
Malmö samt i utställningskommittén för Malmex
2018 och Nordia 2020. Jag jobbar i Lund som teknisk konsult i ett mindre geotekniskt företag. Har
styrelseerfarenhet från ett flertal olika föreningar.
Ulf Wahlgren
Jag är 68 år gammal och har varit pensionär sedan
i augusti 2014. Eftersom jag varit skatterevisor respektive verksamhetscontroller vid skatteverket i 30
år kan kanske bakgrunden lämpa sig för uppdraget
som revisor i SFF. Mitt frimärkssamlande kan
indelas i två tydliga perioder, från 10–15 års ålder
med ett uppehåll på cirka 45 år för att återupptas
när pensionen började närma sig. Samlar Sverige
och Frankrike både postfriskt och stämplat samt
Danmark stämplat och även förstadagsbrev (svenska
och danska) samt häften (svenska). Förutom medlemskapet i Malmö Filatelistförening där jag är
kassör är jag medlem i föreningen Häftessamlarna.

Ulf Nilsson, Hurva

-
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Ulf Wahlgren, Malmö
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Utställningskommittén
Förbundsstyrelsens ansvar/arbetsuppgifter
• Besluta på förslag från Utställningskommittén om verksamhetsplan för Utställningskommittén och Utställningskollegiet
• Godkänna Utställningskommitténs förslag till budget att överlämnas till förbundskongressen för beslut
• Besluta årligen på förslag från Utställningskommittén om lista över aktiva jurymän,
kommissarier och experter
• Besluta om nya och ändrade reglementen för svenska frimärksutställningar
• Besluta om utställaravgifter vid internationella och nationella utställningar.
Utställningskommitténs ansvar/arbetsuppgifter:
• Informera utställare och intresserade samlare om aktuella reglementen
• Ta initiativ till och lämna förslag till att justera svenska reglementen
• Översätta och publicera gällande internationella reglementen
• Ge stöd till arrangörer av frimärksutställningar i Sverige
• Godkänna specialreglementen för frimärksutställningar i Sverige
• Utse jury till i Sverige arrangerade, av SFF eller SFU godkända utställningar
• Utse kommissarier till internationella utställningar
• Nominera jurymedlemmar till internationella utställningar
• Ta initiativ till att rekrytera och utbilda nya jurymän
• Publicera information om kommande utställningar
• Föra ett register med utställningsresultat från alla nivåer
• Stödja SFF:s Förbundsstyrelse i beredning av ärenden som rör utställningsverksamheten.
Utställningskommittén består av fem ledamöter, utsedda av Förbundsstyrelsen, varav
ordförande och två ledamöter föreslås av Utställningskollegiet, en ledamot föreslås av SFF:s
Förbundsstyrelse och en av SFU:s Förbundsstyrelse. Utställningskommitténs verksamhet är
reglerad i förbundsstadgarnas artikel 1.1.7.
Utställningskollegiets ansvar/arbetsuppgifter:
• Granska Utställningskommitténs förslag till uppdatering av nationella reglementen
och godkänna översättningar till svenska av internationella reglementen
• Svara för att alla jurymän har tillgång till aktuella reglementen
• Genomföra utbildning av nya jurymän
• Genomföra fortbildning av aktiva jurymän
• Medverka till utställarkurser för nya och redan aktiva utställningssamlare
Utställningskollegiet består av Förbundsstyrelsen godkända jurymän på regional, nationell,
nordisk och internationell nivå, godkända kommissarier för nordisk och internationell nivå
samt filatelistiska experter, för närvarande 22 medlemmar, varav fyra är seniorkonsulter och
två är experter.
Utställningskommittén och Utställningskollegiet verkar enligt en Instruktion fastställd av
Förbundsstyrelsen.

Denna motion är bordlagd 2016
Motion 8 kongressen 2016
Motion från Jönköpings Filatelist-Förening (JFF) samlamera(.sff.nu)
Under de senaste åren har en ny websida utvecklats, där inköp och försäljning av filatelistiska objekt
kunnat ske. Eftersom Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) som förbund inte har engagerat sig alltför
mycket i websidans utveckling utan endast enstaka styrelsemedlemmar, kan JFF nu konstatera att
förbundet har fått en väl fungerande websida utan större ansträngning.
Kritik har dock framkommit från många håll, där man menar att SFF som förbund inte ska syssla med
den här typen av verksamhet.
Denna websida bör därför enligt JFF:s förmenande ej vara i förbundets regi.
Jönköpings Filatelist-Förening yrkar därför
att
applikationen/sajten samlamera övergår i Jönköpings Filatelist-Förenings ägo
att
om den första att-satsen bejakas får överläggningar tas upp hur
Jönköpings Filatelist-Förening ska lösa in förbundets eventuella ekonomiska utlägg/åtaganden
e.u.
Börje Hillfelt
(sekr)

