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(gamla förhållanden o.s.v.) kan styrelsen helt enkelt stryka.

8
9

Flera motioner skulle med anledning av detta inte tas upp på kongressen, men
förbundsstyrelsen har likväl generöst tagit med dessa i motionshäftet. Motionerna
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Motion nr 1

Bilaga med motiv till motionen.

från Kjell Olsson med medlemsnummer 27508
Insänd den 10 december till SFF:s att avhandlas på Förbundets kongress våren 2018.
Motionen behandlar kontrollen av Förbundets räkenskaper.

Fyra historiska händelser som motiverar den insända motionen:

Bakgrund till motionen
Denna motion begär att kongressen skall besluta att revisorerna i år och vid kommande kongresser skall
avlämna en skriftlig information om sitt eget arbete och om förbundets hantering och skötsel av SFF:s
ekonomi. Detta innebär att revisorerna skriftligen skall informera om följande: 1) sitt egna arbete , 2)hur
den ekonomiska situationen är i nuläget 3) och hur situationen bedöms påverka framtiden , 4) hur
styrelsen har skött ekonomin, 5) och vad som döljer sig i bokslutet. Här krävs en uppryckning.
Verkligheten har bevisat att det inte räcker med att man gör en sifferkontroll som visar att
verifikationernas och bokföringens siffror överensstämmer med varandra. Revisorerna har inte heller i de
bokslutet som man godkänt under gångna år begripit att man är skyldig att informera om vad som döljer
sig i redovisningarna.
Fyra frågor till revisorerna som skall besvaras om de skall fortsätta som revisorer i SFF.
Fråga nr 1 med svar från revisorerna.
Vilka extra åtgärder har revisorerna vidtagit för att säkerställa att de i SFF:s bokslut angivna veriffer bokföringar,
är sanningsenliga och relevanta? I revisorers uppdrag ingår att kontrollera att inkomster och utgifter i ett
bokslutet i sin helhet överensstämmer med verkligheten, stadgar och beslut.
Fråga nr 2 med svar från revisorerna.
I ett revisionsuppdrag ingår också att ta reda på ” what is beyond the bottom line” enligt Amerikansk definition.
Av den anledningen skall revisorerna på kongressen skriftligen informera ombuden om dolda faktorer som finns
i bokslutet och som kan påverkar SFF:s utveckling och ekonomi nu och i framtiden.
Fråga nr 3 med svar från revisorerna.
Revisorerna skall skriftligen informera kongressdeltagarna, vilka direkta, indirekta och dolda kostnader, som
organisationen UK och SFF:s utställaraktiviteter belastat förbundets ekonomi med under mandatperioden.
Information och revisorernas svar nr 4.
En UK-medlem har gjort en resa till en utställning i Australien. Resekostnaden har betalats av förbundet. Resan
måste dock betraktas som en nöjesresa. Mycket lång tid efter resenärens hemkomst ber undertecknad SFF:s
styrelse att de skall kontrollera reseräkningen. Förbundets styrelse meddelar sedan efter kontroll att: Resenären
vidimerat sin egen reseräkning. Några dagar senare meddelar Förbundets kassör att han också nu vidimerat
reseräkningen. Av den anledningen ombads styrelsen att också kontrollera resenärens övriga långväga resor till
fjärran länder. Vad händer då? Jo. Styrelsen meddelar undertecknad att det inte är motiverat att kontrollera
resenärens övriga reseräkningar från hans resor ut i vida världen. Detta bevisar att styrelsen på ett mycket
olämpligt sätt sopat ärendet under mattan. För en erfaren revisor luktar handläggning illa lång väg. Om detta
hade inträffat ute i industrin då hade personer som på detta sätt sopat ekonomiska ärenden under mattan med all
sannolikhet fått ägna sig åt något helt annat i livet.
Undertecknad baserar motionen på ett 40 åriga yrkesliv med underställda och koncernens revisorer.
Sammanfattning:
FS agerande berodde kanske på att styrelsen sett mellan fingrarna på ett utfört bedrägligt beteende inom
förbundet. Och sedan har man sopat ärendet under mattan för att hålla resenären om ryggen.
Eller också berodde handläggningen på att reseräkningens innehåll i övrigt till 100% var korrekt?
Det må vara hur som helst? Kvar återstår frågan om varför styrelsen inte vill ta reda på om man har fler ”grodor i
byken”. Och varför vill man inte göra en mycket enkel kontroll ”för att rädda förbundets heder?”.
Revisorerna skall beskriva vilka åtgärder som man vidtagit innan undertecknad började ”röra i grytan”.
Med hälsningar

Anledning nr:1 Förbundets styrelse hade, enligt stadgarna för stiftelsen som bildades efter Stockholmia år
1955, i uppdrag att välja medlemmar till stiftelsens styrelse. Vad har man då gjort? Jo, man har valt ut
medlemmar till Stiftelsens styrelse bland sig själva i Förbundsstyrelsen. Därmed har man blivit jäviga och man
har kunnat påverka återbetalningen av lånat kapital. Detta är en makalös skandal. Detta borde varje revisor ha
begripit och reagerat på innan undertecknad tog upp frågan.
När man bildade stiftelsen var det helt uppenbart att man inte litade på Förbundsstyrelsen. Man misstänkte nog
att ifall SFF i stället fått pengarna skulle pengarna snabbt ha försvunnit ner i SFF:s svarta hål. Man bildade då
Stiftelsen och föreskrev att pengarna skulle användas till att främja utvecklingen av filatelin och öka kunskapen
om frimärken i Sverige. Vad blev då resultatet? Nu försvann i stället pengarna, ca 1 500 000 kronor, ner i en
okänd privatpersons plånbok och bostad i Boden i stället för att enligt stadgarna användas till filatelin i Sverige.
Denna förskingring av stiftelsens tillgångar har vissa personer inom SFF:s ledning orsakat och UK bidragit till.
Detta är ett bedrägligt beteende och svindleri som inte enbart kan tillskrivas bostadsmarknaden i Boden. Detta är
också resultatet när FS dränerat kassan och under otaliga mandatperioder varje år betalat ut mellan 100 000 och
200 000 kr till ett egocentriskt UK.
Och som vanligt: Inget som helst konstruktivt agerande från förbundets revisorer.
Anledning nr:2 Styrelsen lade för ett några år sedan fram en årsredovisning. Undertecknad började analysera
den och kom underfund med att likviditeten var skandalöst dålig. Likviditeten passerade nämligen nollinjen
redan 2-3 månader före tillflödet av kapital vid årsskiftet. Undertecknad påpekar detta på kongressen och krävde
att så får det inte vara i fortsättningen. Kongressen godkände undertecknads förslag.
Enligt min mening är det skandalöst att SFF:s revisorer inte själva reagerat och informerat kongressen
om det beklämmande ekonomiska läge som förbundet befann sig i. Det är nämligen deras uppgift.
Anledning nr:3 På den därefter kommande kongressen redovisade styrelsen ett bokslut där man kunde
konstatera att man pro forma på bokslutspappret hade en klart positiv likviditet som översteg nollinjen.
Verkligheten var däremot en helt annan. Styrelsen hade för att inte återigen behöva redovisa en negativ likviditet
i bokslutet flyttat fram redan betalda räkningar till kommande år. Detta gör man utan att i bokslutet informera om
att förflyttningarna är genomförda. Åtgärden är uppenbart ett bedrägligt bettende och ett ekonomiskt fiffel av
SFF:s styrelse som undertecknad med lite detektivarbete upptäckte.
Revisorerna har tydligen inte begripit att undertecknads kontroll ingår i revisionsarbetet.
Anledning nr:4 På extrakongressen lurade man i delegaterna att man måste höja medlemsavgiften till 750 kr.
Att FS under en tioårsperiod försnillat många hundratusentals kronor till UK, det informerade varken revisorerna
eller styrelsen delegaterna om. Och att Förbundet skulle förlora 800 betalande medlemmar genom
avgiftshöjningen det brydde sig varken UK eller FS om.
Inga kommentarer från revisorer om det vettiga i att man sedan millenniumskiftet och till dags dato
spridit en massa pengar på UK. Detta i stället för att SFF betalat sina skulder till Stiftelsen. Det är
skandalöst att FS försnillat pengarna på detta sätt utan reaktioner från revisorerna.

Styrelsens yttrande över motion nr 1
Motionen berör i huvudsakligen förhållanden som avser tidigare kongressperioder vars
redovisning är slutbehandlad av tidigare kongresser. Styrelsen föreslår att motionen lämnas
utan avseende då den inte tillför något nytt i sak samt saknar yrkande.
(Kommentar: Motionären hemfaller åt ett antal nedsättande utsagor rörande styrelse och
revisorer, t ex
"Styrelsen har betett sig bedrägligt och svindlat bort stiftelsens tillgångar."
"Revisorerna har enligt motionären inte begripit att man är skyldig att informera vad som
döljer sig i redovisningen.)

Kjell Olsson
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Motion nr 2
från Kjell Olsson med medlemsnummer 27508
Insänd den 10 december till SFF:s att avhandlas på Förbundets kongress våren 2018.

c.

Motionen med bilaga behandlar om det är rätt att ta pengar från förbundets medlemmar
Undertecknad motionär har inget emot UK:s verksamhet som innebär att UK förser utställningsverksamheten
med jurymedlemmar och utföra diverse arbetsuppgifter åt utställarna.
Däremot är det skandalöst att de av förbundets medlemmar som inte är uteställare varje år via sina
medlemsavgifter skall tvingas betala mellan 100 000 och 200 000 kronor till UK. Det är dessa pengar som
sedan årligen bidragit till drygt 100 aktiva utställares egocentriska utställningsverksamhet. Till dessa belopp
skall läggas förbundets övriga kostnader / omkostnader med anknytning till SFF:s utställningsverksamhet
t.ex. avgifterna till FIP och FEPA. Och det är inga små belopp. Utställarna själva bidrar bara med några
futtiga och enstaka procent i jämförelse med de pengar som årligen betalats ut till UK av de som inte är
utställare.

d.

Vid extrakongressen år 2009 föreslog både UK:s representant och förbundsstyrelsen att medlemsavgiften
skulle höjas till 750 kr per år. Detta för att kompensera att det enligt bokföringen saknades ca 1 500 000 i
kassan. Beloppets storlek motsvarade SFF:s hela årsinkomst. Underskottet berodde bl.a. på att förbundet
och UK under många år plundrat SFF:s kassa på stora belopp. Dessa utbetalningar har man gjort trots att
både UK och SFF:s styrelse måste ha begripit hur prekär den ekonomiska situationen då var.
Är det vettigt att vi haft en Förbundsstyrelse och ett egoistiskt UK som inte begripit att det är ett
oförskämt uppträdande mot förbundets medlemmar när man först tömmer SFF:s kassa på pengar
för sina egna nöjens skull.
Och sedan kräver både FS och UK att övriga 90-95 % av medlemmarna som inte är utställare via
ökade medlemsavgifter skall betala SFF och ersätta SFF för de plundringar av SFF:s kassa som UK
och FS gemensamt genomfört?

e.

Höjningen av medlemsavgiften enligt ovan skulle enligt gjorda bedömningarna orsakat att ca 800
medlemmar som inte var utställare skulle ha lämnat förbundet. Enligt UK:s representant hade den
medlemsförlusten uppenbarligen ingen betydelse. UK struntade uppenbart i konsekvenserna. Är detta
vettigt?

f.

UK:s och förbundslednings förslag att höja medlemsavgiften godkändes inte vilket var tur för förbundet.
Detta har inte hindrade SFF:s styrelse från att fortsätta att ”gödsla” pengar på UK fram till dags dato. Är
det vettigt att betala pengar till ett UK som uppför sig på detta sätt?

Om vi tar de pengar som SFF varje år skänker till UK för att kunna bistå utställarverksamheten. Och sedan
fördelar dessa pengar jämt på de medlemmar som varit aktiva utställare under året. Då har var och en av dessa
utställare kostat SFF mellan 1000 och 2000 kronor. Och detta är pengar som har betalats in av ca 2500
SFF-medlemmar som inte ägnar sig åt utställningar.
Detta betyder att varje aktiv utställare som ställer ut under året av förbundet fått tillbaka ca 2-4 gånger så
mycket pengar som de var och en betalat in till förbundet i medlemsavgift. Är detta vettigt?

Styrelsens yttrande över motion nr 2
Motionären menar att det är skandalöst att medlemmar följer fattade kongressbeslut när det
gäller budget och verksamhetsplaner inklusive UK:s verksamhet.

Vi ber att du innan du reser till kongressen frågar dina kamrater som inte är utställare i din förening, om de
tycker att det är vettigt att just de skall betala pengar till andra personers egocentriska intresse att ställa ut
exponat i Sverige och utomlands. Fråga dem också varför utställarna inte själva kan stå för sina nöjen och dess
kostnader? Vari ingår kostnader för UK.

Motionen behandlar dessutom i detalj hur redovisningen av ekonomin skall vara ordnad.
Styrelsen ser inget behov av att frångå det regelverk som styrs av lagar, branschregler och
stadgar.

Med anledning av SFF:s ovanstående agerande föreslår jag att nedanstående motionsförslag genomförs:
1. Kongressen beslutar att förbundet skall sluta att betala ut pengar till UK från och med december
2018.
2. Kostnader för utställningsverksamheten skall betalas av de som ägnar sig åt filatelistisk
utställningsverksamhet och inte av andra medlemmar. Med undantag av våra medlemmars
frivilliga bidrag.
3. Från och med december 2018 skall förbundets utställare i stället betala in pengarna till UK för
deras verksamhet. Beloppens storlek bestäms av UK. Utställarnas kostnad för UK:s verksamhet
enligt denna motion bör uppgå till ca 500 kr. per utställare. (Det lär finnas ca 200 utställare)
4. Förbundsledningens direkta och indirekta egna kostnader för utställningsverksamheten skall
endast i begränsad utsträckning betalas med medlemsintäckter. Och inte till vare sig UK eller till
utställare.
5. När SFF i december begär inbetalning av medlemsavgifter bifogas 2 avier. Den ena avin är till för
förbundets medlemsavgifter. Och den andra avin är till för pengar till UK:s verksamhet. Den
betalningen kan vara ett frivilligt bidrag till UK. Eller också är det utställares betalning till UK för
deras verksamhet. Utställarens betalning är tvingande enligt UK:s direktiv.
6. UK:s belopp skall av förbundet bokföras på ett separat konto för UK:s pengar. Endast UK kan
sedan lyfta pengar från kontot så länge som det finns pengar kvar på kontot.
7. UK får använda detta sitt konto hos SFF för att betala sina räkningar.
8. Därmed är det nu i stället utställarna + frivilliga som betalar in 100 000 kr till UK. Detta är det
mindre belopp som ställts till UK:s förfogande under senare år. Av denna anledning skall
medlemsavgiften omgående sänkas med 40 kronor (40 kr x 2500 medlemmar = 100 000 kr).
9. Trots denna förändring är UK fortfarande organisatoriskt underställd förbundets styrelse.

Styrelsen föreslår att motionen därmed bör vara besvarad

Kjell Olsson

Enstaka motiveringar som bilaga till motionen nr 2.
a.

UK och FS har under årens lopp sammantaget tömt förbundets kassa på miljontalet kronor. Dessa pengar
består dels av direkta penningbidrag till UK dels av indirekta kostnader för utställningsverksamheten som
SFF bidragit med. Är detta ett vettigt agerande med hänsyn till förbundets övriga medlemmar?
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(Kommentar: Motionären hävdar att UK och SFF gemensamt har plundrat SFF:s kassa.
Man menar att SFF:s styrelse och UK gemensamt uppträtt oförskämt och plundrat kassan för
eget nöjes skull. )

Motion nr 3
till SFF:s förbundskongress våren 2018.
Inskickad den 10 december 2017 av Kjell Olsson. Merlemsnummer 27508.
Motionen avser bildandet av en etikkommitté med uppgifter enligt nedan
Motionens förslag:
Kongressen uppdrar åt valberedningen att omgående tillsätta en etikkommitté med uppgift att ansvara för att
SFF:s verksamhet bedrivs på ett hederligt, vettigt och uppfostrat sätt vid all verksamhet inom SFF.
Vid etikkomittens bildande och verksamhet gäller att:
1. Vid etikkommitténs bildande utser valberedningen ca 5-7 personer med social läggning och erfarenheter av
ledarskap i organisationer. De väljs från förbundets lokala föreningars styrelser att under en mandatperiod i
taget utgöra förbundets etikkommitté. Bland etikkommitténs medlemmar är det bra om en person har
juridisk bildning och två personer bör ha lång erfarenhet från industriell eller liknande verksamhet med
många underställda medarbetare.
2. Etikkommitténs medlemmar får inte vara jäviga. Det innebär att ingen medlem i etikkommittén får vara
styrelsemedlem i SFF, ingå i UK, får vara utställare, eller vara anställd av förbundet. Däremot kan en av
personerna i etikkommittén tillhöra förbundets kansli och medverka som sekreterare med yttrandefrihet
men utan rösträtt. Dock inte redaktören.
3. Etikkommittén skall utgöra kongressdeltagarnas förlängda arm under perioden mellan kongresserna och ha
till uppgift att bevaka om SFF:s verksamhet bedrivs på sådant sätt:
a) Att av kongresserna fattade beslut genomförs och att fastställda stadgar efterlevs.
b) Att kongressombuden blir informerade om genomförandet av förbundets arbetsuppgifter.
c) Att konflikter avstyrs, undviks och hindras.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

d) Att verksamheten bedrivs på ett hederligt sätt.
e) Att SFF inser att SFF inte bara är till för ca 5 % av medlemskåren.
f) Att förtal, smutskastning, mobbing, hotelser, etc. ej skall förekomma och skall upphör.
Etikkommittén är överordnad SFF:s styrelse och UK och utgör Kongressens högra hand på samma sätt som
revisorer och valberedning.
Dock har etikkommittén som överordnad ingen som helst rätt att aktivt påverka själva verksamheten inom
SFF.
Däremot skall etikkommittén skriftligen och omgående informera kongressombuden när de uppfattar att
SFF:s verksamhet är oetisk och olämplig.
Om medlem i Förbundet anser att man inom SFF uppträder oetiskt och olämpligt då kan man kontakta
etikkommittén och självfallet också berörd person direkt. Dock utan att skapa konflikter.
Etikkommittén har full rätt, att närhelst man finner det motiverat, att oförberett dyka upp där SFF:s bedriver
verksamhet. Etikkommittén har i likhet med revisorerna rätt att till SFF:s personal ställa de frågor man
finner motivera. Och man får inte heller i likhet med revisorer svara på frågor som kan påverka SFF:s
verksamhet. Det etikkommitténs medlemmar tycker är oacceptabelt skall man istället snarast skriftligen
meddela alla kongressombud.
Etikkommitténs medlemmar kommunicerar med varandra och Förbundsstyrelsen via telefonmöten och
email.
Att etikkommittén består av ett flertal personer beror på att det skall finnas en medlem på rimligt avstånd
från de geografiska orter där SFF bedriver verksamhet eller uppträder. Detta för att man skall slippa långa
resor.
I och med att etikkommittén bildas skall förbundets ledning vara skyldig att i god tid informera
etikkommittén om vad som är på gång inom SFF. Och när möten är inplanerade.

Bakgrund till motionen:
Vi har alltsedan extrakongressen haft styrelser och ett UK som totalt tappat koncepterna och inte begripit att man
måste uppföra sig på sådant sätt att alla medlemmarna finner tilltro till förbundets ledning och tycker att det är
angenämt att vara medlem. Så är det inte i dag.
Detta bevisas med all önskvärd tydlighet av att merparten av lokalavdelningarnas medlemmar avstår från att vara
med i SFF. Ja, det finns exempel på föreningar där så gott som alla utom de som är utställare lämnat förbundet.

Motion nr 4
Censur inom SFF och i Filatelisten
Förbundsstyrelsen (FS) måste ta fram en policy avseende hur insändare från SFF:s medlemmar ska behandlas,
både på hemsidan och i Filatelisten.
Som det har varit så har vissa delar av det skrivna insända materialet tagits bort före införandet, eller inte förts in
alls, vilket är helt oacceptabelt. Filatelisten och hemsidan är det forum där medlemmarna ska få uttrycka sina
synpunkter, och detta ska inte förvägras någon oavsett vem de är eller vad de tycker, så länge synpunkterna på
något sätt är relevanta till SFF och dess verksamhet. Även kritiska synpunkter måste accepteras.
Förslag:
Det optimala för alla inblandade, inklusive Filatelistens redaktör, vore att det fanns en bestämd policy att gå
efter.
Till exempel skulle det kunna gå ut på att inga insändare i Filatelisten får vara längre än en sida, och i varje
nummer av Filatelisten maximeras avsnittet med insändare till två sidor. Skulle det föreligga ett stort antal
insändare ska författarna antingen erbjudas att de publiceras i påföljande nummer, eller att de publiceras i
nerkortad version. Redaktören ska ha möjlighet att utöka antalet sidor med insändare om han anser att de är
viktiga för alla medemmar.
Vidare ska ingen insändare nekas publicering så länge den håller sig inom rimliga krav på saklighet och inte
innehåller personangrepp, stötande språk, eller uttrycker sådant som kan uppfattas som rasistiska eller på annat
sätt olämpliga synpunkter. Även i sådana fall ska författarna alltid erbjudas att skriva om sina insändare så att de
håller sig inom de ramar som man arbetar inom.
Vad gäller insändare på hemsidan behöver det inte finnas några krav på begränsning av utrymme eftersom det
finns obegränsad plats där.
Stockholm den 13 december 2017
Stefan Heijtz (medlem nr 228228)
Kjell Olsson, Björn Sohrne

Ett annat bevis på olämpligt uppförande och totala brist på insikter i hur man i leder en organisation det är att
SFF:s medlemsantal sedan extrakongressen har halverats.
Vill inte denna kongress acceptera detta och vidta åtgärder i enlighet med denna motions ambitioner så att vi får
en organisation som fungerar som en vettig organisation skall fungera. Då återstår bara att informera Förbundets
medlemmar om vilka mindre lämpade personer det finns i förbundet. Och även berätta för medlemskåren om
vad som händer bakom Förbundets ”ridåer”. Vad som händer där vågar ju inte ledande personer öppet berätta för
vare sig för kongressombuden eller förbundets lokalföreningar.
Med hälsningar
Kjell Olsson

Stefan Heijtz

Styrelsens yttrande över motion nr 4
Det är reglerat i lag att en periodisk publikation skall ha en Ansvarig Utgivare. Dennes uppgift
är att minimera risken för olämplig publicering. En skribent har inte med automatik rätt att få
publicerat vad han önskar. Material som utgivaren väljer att ta bort är refuserat ej att förväxla
med censurerat som är en myndighets åtgärd. En privatperson eller en förening kan inte
bedriva censur. Motionen behandlar dessutom i detalj hur redaktionen skall disponera antalet
sidor i tidskriften. Detta är frågor som behandlas i styrelsen. Motionären vänder sig emot
Ansvarig Utgivares skyldighet att granska vad som önskas publiceras vad han önskar.
Motionen saknar något yrkande för kongressen att ta ställning till.

Hans-Ove Aldenbrink

Styrelsen föreslår att motionen därmed bör vara besvarad.
Styrelsens yttrande över motion nr 3
Motionären föreslår att en kommitté överordnad styrelsen tillsätts. Förslaget reser en
betydande rad av problem.
Ex. Vem sätter sig i en styrelse med ansvar men utan kontroll? Vem avgör vad som är
normalt beteende? Vem är skiljeman? Hur ser påföljderna ut?
Motionen kräver dessutom en stadgeändring.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion nr 5
Praxis vid e-post från Förbundsstyrelsens (FS) medlemmar eller av FS utsedd
medarbetare (adjungerad)
Det har förekommit ”hot” i e-postmeddelanden i samband med att fallet ”Björn Sohrne” har diskuterats inom FS.
Följande text förekommer i e-post sanktionerat av FS:
Om detta ärende skulle komma upp på agendan vid kommande Kongress så kan man läsa följande:
”………….. att slänga ut Björn Sohrne från kongressalen”.
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Vi kräver att FS tar fram ett etiskt regelverk för hur skrivelser från FS ska utformas.
Enligt vår uppfattning strider dylika uttalanden mot praxis inom förbundsverksamheten.
Stockholm den 13 december 2017
Stefan Heijtz (medlem nr 228228)
Kjell Olsson
Björn Sohrne

Styrelsens yttrande över motion nr 5
Motionären redovisar ett fall av olämpligt språkbruk vid korrespondens via e-post.
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på det olämpliga i saken. Ansvaret ligger dock som
alltid hos avsändaren. Detta är knappast en fråga för kongressen.

-

det utövas censur i Filatelisten (bl a nedsättande attityd mot insändare)

Hur kan detta lösas?
- det finns ett stort behov aven etikkommitte för att försvara medlemmars integritet
- det finns inga rutiner inom SFF hur man hanterar mobbning, trakasserier, uteslutning utan bevis eller utan
att den anklagade har hörts
- en medlem ska kunna känna sig trygg att våga stå upp och slå larm när någon trakasserar eller
trakasseras. Det finns osunda värderingar och dessa måste kunna ventileras.

Yrkandet om ett etniskt regelverk, är en uppgift av en dignitet som ligger långt utanför SFF:s
förmåga.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 6
#metoo -förekommer detta inom SFF? Ja, tyvärr!
Motionens förslag: Kongressen ska besluta att all den mobbning, trakasserier, kränkningar, härskar-attityder och
bestraffningar som förekommer inom SFF omedelbart måste upphöra!
Bakgrund: Med anledning av den uppblossade #metoo-kampanjen världen över, som förutom sexuella
trakasserier tar upp förnedrande härskar-attityder som mobbning, övergrepp, trakasserier, uteslutning från
gemenskap och bestraffningar, måste vi inom SFF se till att detta inte får förekomma i vår organisation.
Övergrepp kan förekomma i olika former och grader, och det gäller även i andra sammanhang än sexuella. Detta
är mycket mer vanligt förekommande än man tror. Och det gäller i alla typer av ideella föreningar oavsett
intresseområden; idrott, sekter, hobbyverksamheter av olika slag som bland annat filateli. Detta oskick har
förekommit i alla tider, och fortgår än idag då dessa föreningars juridiska förhållanden är oreglerad i lag, annat
än i rent ekonomiska angelägenheter.
Det är på tiden att man ser till att förtal, nedsättande attityder, odemokratiska maktmedel, övergrepp och
missförhållanden inte ska kunna fortgå opåtalt. Det är förödande för verksamheten för alla dessa föreningar där
det förekommer, och då inte minst för de individer som blir utsatta.
Tyvärr råder det mycket kraftiga missförhållanden och maktkamper inom den organiserade svenska filatelin, där
vi i åratal sett hur förtal och personangrepp förekommit i ett antal fall utan att det beivrats på något sätt.
Med utgångspunkt från #metoo-rörelsen kan man säga att medlemmar i föreningar som står bredvid och ser vad
som händer inte får titta bort, inte får vara tysta. Visselblåsare, oavsett ärende, får inte negligeras och bestraffas
för att de torgför sin åsikt eller avslöjar oegentligheter.
Hur har detta yttrat sig inom SFF? Det finns tyvärr många exempel:
- att medlem i UK har uteslutits utan att få försvara sig
- förnedrande uttalanden, kränkningar i olika sammanhang inför öppen ridå, såsom vid olika
utställningar
- medlemmar i ledande ställningar som öppet vägrar att hälsa på medlemmar de inte gillar
- vad beror det på att så många inom Förbundsstyrelsen, Utställningskommitten och
Utställningskollegiet accepterar att medlemmar och utställare trakasseras år efter år utan att göra något?
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Var var Utställningskollegiet (UK) under alla åren när dess styrelsemedlemmar eller medlemmar gjort
praktskandaler:
De senaste 10 åren har bl a följande allvarliga incidenter inträffat där ledande UK-medlemmar ur styrelsen varit
inblandade:
-den kanske allvarligaste händelsen är att UK-styrelsen inte har rannsakat sig själv efter att Förbundsstyrelsen
frikänt Björn Sohrne från de anklagelser som UK riktade mot Björn 2011 med begäran om uteslutning, vilket FS
godkände i januari 2012. FS annullerade beslutet 2016 men UK har inte gjort något.
-att inte någon enskild UK-medlem på eget bevåg velat/vågat ta upp ärendet själv inom UK, eller andra ärenden
där missförhållanden funnits.
-när UK-styrelsen strax efter att Vivi-Ann-skandalen exploderat 2010 gick ut med en förklaring att styrelsen
hade fullt förtroende för sin ordförande som var den som låg bakom skandalen. Bakgrunden var de arroganta och
nedlåtande kommentarer som UKs dåvarande ordförande skrev i ett av SFFs öppna forum till Vivi-Ann
Rangfors, vilket ledde till en kraftfull reaktion från bland andra Mats Söderberg.
-Billgren-affären 2007: Jan Billgren var då ordförande i Postmusei Vänner och i redaktionskommitten för
Postryttaren. UKs dåvarande ordförande skreven artikel för Postryttaren, som redaktionskommitten hade förslag
på hur den måste förbättras för att kunna publiceras. Det svar som Billgren fick som reaktion på detta förslag var
ett påhopp av allra grövsta slag, och det medförde att Billgren med omedelbar verkan avsade sig alla uppdrag
som juryman och som medlem i UK!
-Försäkringsärendet 2014 som hade kunnat leda till en ekonomisk katastrof för både SFF såväl som för enskilda
medlemmar. Inför Korea-utställningen 2014 framkom det att alla exponat skulle ligga obevakade hemma hos
utställningskommissarien i tre veckor medan denne var på semester. Det hade inte SFFs utställningsförsäkring
täckt, vid skada.
-Hotet inför Malmöutställningarna 2015: Ett flertal jurymän hotade att hoppa av sina uppdrag vid denna
utställning om Förbundsstyrelsen beslutade om en viss åtgärd i en specifik fråga -ett direkt hot med andra ord.
-Kungsbackautställningen 2010 där en ledande UK-medlem och utställare inte ville finna sig i en viss
bedömning av sitt exponat utan ställde till med ett enormt rabalder inför öppen ridå. Detta upphörde först når en
välrenommerad UK-medlem, som var vittne till incidenten,å lyckades få utställaren att lugna ner sig.
-när en äldre, inom svensk och internationell filateli synnerligen välkänd UK-medlem, kontaktade samtliga FSmedlemmar och hotade med repressalier i olika former om FS inte upphörde med sitt "negativa agerande" mot
en viss ledande person inom UK.

Motion nr 7

Nu är det dags för Kongressen att se till att den här typen av händelser och företeelser upphör. Vi kan
inte fortsätta på det här viset. Filateli ska vara en trevlig hobby och något man gör med glädje. Vi måste
alla kunna umgås under gemytliga former. Det gamla talesättet måste återupprättas: The King of
Hobbies and the Hobby of Kings!

Stockholm den 13/12 2017
Stefan Heijtz (medlem nr 22828)
Hans-Ove Aldenbrink
Kjell Olsson

Björn Sohrne

Styrelsens yttrande över motion nr 6
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på problemet. Däremot är det knappast troligt att
SFF:s medlemmar skiljer sig från befolkningen i allmänhet i dessa avseenden.
Motionären konstaterar: ”Detta oskick har förekommit i alla tider och fortgår än i dag …”.
Detta konstaterande innebär inte att kapitulera inför problemet men det är knappast en fråga
för SFF:s kongress.
För övrigt refereras till händelser som behandlats på tidigare kongresser.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad

11

Styrelsens yttrande över motion nr 7
Bemanningsfrågor och arbetsinstruktioner vad avser anställd personal är normalt en del av
förbundsstyrelsens uppdrag. Det gäller såväl rekrytering som planering och ledning. Det är
knappast frågor för SFF:s kongress att engagera sig i.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

12

Motion nr 8
Björn Sohrne ska återföras på Förbundets jurylista
Vi kräver att jurymannen Björn Sohrne återförs upp på SFF:s jurylista, då det inte fanns några skäl att stryka
honom från listan, vilket Utställningskollegiet (UK) och Förbundsstyrelsen (FS) beslutade 2011/2012.
Bakgrund:
Oavsett vilken ställning UK kommer att ha inom SFF efter årets kongress, så har det så här långt varit på
följande sätt: Utställningskollegiet (UK) och dess styrelse Utställningskommittén, är arbetsgrupper inom SFF
och som sådana lyder de, som alla arbetsgrupper, under SFF-s Styrelse (Förbundsstyrelsen, FS), och de beslut
som fattas av FS är övergripande för alla medlemmar och arbetsgrupper.
I det ärende som handlar om uteslutningen av Björn Sohrne (en av Sveriges mest meriterade filatelister) ur UK
2012 och att stryka honom från jurylistan, som baserades på ett dokument som anklagade Björn för ett antal
oegentligheter, vilka aldrig har kunna styrkas och vilka Björn aldrig gavs en möjlighet att bemöta och försvara
sig emot, har FS på styrelsemötet den 27 april 2016 konstaterat att: "styrelsen inte kunnat finna något bärande
argument som stöder riktigheten i de påståenden som framförts som grund för den behandling Björn Sohrne
utsatts för. Styrelsens slutsats var därför att behandlingen av Björn Sohrne är djupt orättfärdig och att förbundet
är skyldig Björn Sohrne en stor ursäkt." (Se Förbundsstyrelsens Protokoll Nr.2016-007 vilket finns
tillgängligt på SFFs hemsida).
Björn har alltså frikänts till fullo från de anklagelser som riktats mot honom. Tyvärr beslutade inte
Förbundsstyrelsen samtidigt att hans uteslutning ur UK därmed skulle upphävas och att Björn skulle återintas på
jurylistan, vilket hade varit ett logiskt beslut, utan hänvisade denna fråga till UKs medlemmar. Vi påstötning
hävdar FS att man inte kan eller vill tvinga UK att återinsätta Björn som medlem i UK.
I november 2017 hade UK ett medlemsmöte där man bland annat skulle ta ställning till om Björn skulle
återinsättas som medlem i UK, och återfå sin status som juryman. Tyvärr var det bara 25% av de närvarande
UK-medlemmarna som röstade för detta, så de trakasserier som Björn utsatts för under många år fortsätter i
oförminskad utsträckning. Hela denna tråkiga historia har också fått som följd att Björn även internationellt
behandlas styvmoderligt, vilket är helt oacceptabelt, framför allt som FS helt frikänt Björn från de anklagelser
som riktats mot honom.
Att UK trots FS beslut vägrar att återinsätta Björn som medlem i UK, och återge honom den status som juryman
som han haft och har rätt till, har lett till denna motion i ärendet, eftersom Kongressen är det högsta beslutande
organet inom SFF. Vi förutsätter att Kongressen följer och bekräftar det beslut som FS tagit, dvs att helt frikänna
Björn från de anklagelser som riktats mot honom, och efter ett sådant Kongressbeslut anser vi inte att UK kan
fortsätta att förvägra att återinsätta Björn som fullvärdig medlem av UK och juryman. De medlemmar i UK som
trots ett sådant beslut av Kongressen ändå inte kan acceptera att Björn ska återinsättas som medlem och juryman,
ska nog allvarligt överväga om de kan fortsätta att vara medlemmar av UK, eller SFF för den delen, om man inte
är beredd att acceptera ett beslut av Förbundets högsta beslutande organ som tagits i sann demokratisk anda.
Trakasserierna av Björn måste nu få en slutgiltig avslutning och de som inte kan acceptera detta uppmanar vi att
lämna UK och SFF!
Som belägg för Björns utomordentliga kunskaper inom utställningsfilateli bifogar vi två "letters of support"
skrivna av de två högsta ledarna inom världsfilatelin och FIP, Francis Kiddle och Kurt Kimmel, båda RDP!
Stockholm den 13 december 2017
Stefan Heijtz (medlem nr 228228)
Per-Johan Weidolf
Hans-Ove Aldenbrink
Kjell Olsson
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Motion nr 9

Styrelsens yttrande över motion nr 8
Utställningskollegiet (UK) är en relativt självständig sammanslutning av medlemmar inom
SFF och SFU med fokusering på utställningsverksamhet. UK väljer sin egen ledning. Man
avgör själva vem som skall bli medlem.
Björn Sohrne har nyligen sökt medlemskap i UK utan framgång, varför ärendet är
slutbehandlat inom SFF. Hans medlemskap i SFF är ej påverkat av detta.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.
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Styrelsens yttrande över motion nr 9
Motionen tar sikte på att förändra beslutsstrukturen inom den filatelistiska
utställningsverksamhet inom landet såväl som internationellt. Ett sådant grepp förutsätter en
noggrann analys av de villkor som gör utställningsverksamheten möjlig med tillgängliga
resurser. Man kan anta att oberoende av vilka ändringsförslag som må komma ut av det
arbetet resulterar det i stadgeändringar.
Styrelsen föreslår därför att motionen därmed är besvarad.
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Motion nr 10

Motion nr 11

Förbundsstyrelsens (FS) protokoll mm från styrelsemöten

Beslutsdokumentation

En mer detaljerad beskrivning i FS-protokollen önskas, så att man kan få ut mer exakt information om vad som
händer och är på gång inom SFF.
Som det är för närvarande så är innehållet i paragraferna tämligen intetsägande.
Ev. bilagor/underlag tillhörande protokollets paragrafer ska bifogas protokollet.
Övriga protokoll/minnesanteckningar/meddelande/skrivelser som FS utfärdar och framöver ska utfärda, skall
också finnas på hemsidan.

Alla beslut som tas av Förbundsstyrelsen (FS) och som berör SFF:s verksamhet skall
skall dokumenteras i ett särskilt ”Beslutsdokument”.
Samma sak gäller beslut som tas på förbundets kongresser.

Exempel på skrivelser:
Möte med Postnord, typ möte om Frimärkets Dag
Möte med Stockholmia 2019
Ev. samarbetsavtal mellan SFF och Stockholmia 2019
Styrelsens resor, föreningsbesök etc.
FS-representant på utställningar, kan vara nordiskt ordf.möte
Under denna kongressperiod och även tidigare har vi inte funnit alla dessa handlingar.
Vi yrkar på att det blir obligatoriskt att löpande i verksamheten ta fram ovan beskrivna dokument och att de ska
finnas tillgängliga på SFF:s hemsida. Med inloggning som det är i dag för att läsa protokollen.
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Stefan Heijtz

Per-Johan Weidolf
Kjell Olsson

Styrelsens yttrande över motion nr 10
Motionären önskar mer detaljerat innehåll i styrelsens protokoll samt via hemsidan få tillgång
till arbetsnoteringar typ minnes- och mötesanteckningar. SFFs styrelseprotokoll är ett så
kallat beslutsprotokoll, med vilket menas att det enbart redovisar de beslut som styrelsen
fattar.
Beslutsprotokoll är den vanligaste typen av protokollsskrivning och uppfyller väl de syften
som ska uppfyllas av ett styrelseprotokoll. Ett beslutsprotokoll ger också läsaren snabbt och
enkelt den överblick om hur styrelsen arbetar och bedriver verksamheten. Då inga beslut
fattas utanför styrelsen saknas betydelse för att bredvid ett offentligt beslutsprotokoll
samtidigt offentliggöra noteringar eller anteckningar från beredande arbetsgrupper, möten
med samarbetspartners etc.
Att lägga upp affärsmässiga avtal mellan två parter till offentlig läsning faller på sin egen
orimlighet.
Förbundsstyrelsen rekommenderar kongressen att avslå motionen.
(Kommentar: Det finns inga krav på vilken typ av protokoll som ska skrivas, det avgör varje
enskild styrelse. Det finns heller inget krav på offentlighet av ett styrelseprotokoll, eller andra
typer av mötes- eller minnesanteckningar. Det är endast en förenings mötesprotokoll som
ska vara tillgängliga för alla medlemmar att läsa, t.ex. ett årsmötesprotokoll).

Detta gäller beslut som har långvarig betydelse.
Detta dokument ska ligga som en bilaga på hemsidan i anslutning till SFF:s stadgar.
Dokumentet ska löpande uppdateras.
De beslut som tagits vid tidigare Kongresser och som är av stor vikt, bör införas retroaktivt på listan, även om de
är några år gamla.
Anledningen till detta förslag är att det ska vara möjligt att följa upp hur och om viktiga beslut genomförts.
Vi yrkar på att ett ”Beslutsdokument” införs enligt ovan beskrivning.
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Kjell Olsson

Stefan Heijtz
Björn Sohrne

Styrelsens yttrande över motion nr 11
Motionären vill införa ett som man kallar ”Beslutsdokument” där, som förbundsstyrelsen
förstår det, samtliga beslut styrelsen och kongress har fatta skall sammanställas.
I det fallet att styrelseprotokollen i SFF inte var offentliga skulle en sammanställning likt den
motionären beskriver kunna vara ett medel för att göra det enklare för medlemmen att följa
med i utvecklingen av verksamheten. Nu är ju styrelseprotokollen offentliga och uppställda
på det sätt som motionären önskar och kongressprotokollen är som sig bör alltid offentliga.
Självklart är det möjligt och står var en fritt, att själv sammanställa ett ”Beslutsdokument”.
Förbundsstyrelsen rekommenderar kongressen att avslå motionen.

Motion nr 12
Ny punkt på agendan vid kongresser
En ny punkt föreslås att införas på SFF:s kongressers agenda/dagordning, som avser beslut tagna på föregående
kongress:
Vilka aktiviteter har genomförts
Vilka aktiviteter inte har genomförts
Vilka aktiviteter pågår
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Stefan Heijtz

Per-Johan Weidolf
Kjell Olsson

Styrelsens yttrande över motion nr 12
Om man önskar en mera detaljerad uppföljning, förutsätter det en motsvarande detaljerad
planering och budgetering. I en ideell organisation med frivilliga och oavlönade
medverkanden, är det knappast möjligt att genomföra. Den möjliga vinsten står knappast i
proportion till kostade för ett sådant upplägg.
Motionen förutsätter dessutom en stadgeändring.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.
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Motion nr 13

Motion nr 17

Avser Förbundsstyrelsens (FS) medverkan vid sluten omröstning på kongresser

Lokala utställningar

Ett PM skall tas fram som beskriver rutinerna på detaljnivå vid en sluten omröstning.
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Stefan Heijtz

Per-Johan Weidolf
Kjell Olsson

Styrelsens yttrande över motion nr 13
SFF är en ideell, oberoende och demokratisk förening. I en sådan har varje medlem en röst
oberoende av om röstningen är öppen eller sluten. Med sluten förstås att valhemligheten är
garanterad.
Röstningsproceduren kan ordnas på många olika sätt beroende av yttre förutsättningar.
Styrelsen föreslår att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 14
Beslut i Utställningskommittén
Beslut som tas i Utställningskommittén (Utställningskollegiets styrelse) ska skickas till Förbundsstyrelsen (FS)
för slutligt godkännande. Först därefter anses besluten vara godkända och giltiga. Dessa beslut ska FS ta fullt
ansvar för.
De av UK-styrelsen upprättade protokollen ska finnas på SFF hemsida.
Utställningskommittén är en sammansättning av några jurymän inom Utställningskollegiet samt en representant
från vardera SFF och SFU.

Förbundsstyrelsen (FS) och utställningskommittén (UK) bör tillsammans verka för att propagera för att arrangera
en helt ny typ av utställningar i Sverige ”LOKALA UTSTÄLLNINGAR” med exponat som är monterade på
egentillverkade blad och på ett strukturerat sätt.
Bakgrunden till motionen är att hjälpa nya utställare att komma igång med montering och textsättning av sitt
exponat.
Idag förekommer utställningar på klubbnivå, s.k. klubbutställningar.
Något regelverk för denna nivå finns inte, vilket gör att exponaten inte alls blir bedömda eller analyserade av
någon som begriper sig på att hjälpa utställaren.
Vi föreslår att ett utställningsreglemente och bedömningsprotokoll tas fram för lokala utställningar där kraven
inte är lika höga som på en regional utställning.
Vidare föreslår vi att en bedömnings-utbildning sker av personer i landets föreningsstyrelser som kan få en sådan
kunskap att råd och idéer kan ges utställaren för förbättring av samlingen.
Kostnaden för denna utbildning ska varje förening stå för.
Kostnaden för utbildaren ska SFF stå för.
Vidare föreslår vi att de lokala samlingarna, som bara kan bestå av högst tre ramar, (48 A4-blad/24 A3-blad) ska
skannas och skickas elektroniskt till en juryman i UK som kan ge en bedömning via det lokala bedömningsreglementet som inte ska vara så detaljerat som det regionala.
Kostnaden för den elektroniska överföringen av samlingen ska den lokala föreningen, alternativt
utställaren själv stå för och själva bedömningen bör vara kostnadsfri.
Vi yrkar på att en kommitté tillsätts redan nu på kongressen bestående av t ex fyra till fem personer för att
komma fram med ett framtida förslag till denna typ av utställningsverksamhet.
En person i kommittén kan komma från UK och en från FS.
Även hanteringen av ramar bör diskuteras, med t ex olika mindre ram-lager utspridda i Sverige.
Jönköping den 12 december 2017
Jönköpings Filatelist-Förening
Hans-Ove Aldenbrink, ordf.

Börje Hillfelt, sekr.

Om detta inte framgår tydligt av nuvarande SFF-stadgar, sår bör stadgarna förtydligas.

Styrelsens yttrande över motion nr 17
Motionären föreslår en typ av bedömningsmöjlighet för nya utställare med ett nytt reglemente
rubricerat ”Lokal utställning”. Syftet med denna utställningsform ska enlig motionären vara att
få fler samlare att ställa ut. Av motionen framgår inte skillnaden mellan en regional och en
lokal utställning, mer än att reglemente och protokoll, skall vara olika. I motionen föreslås
också genomförandet av lokala utbildningar samt lokala ramlager.

Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Per-Johan Weidolf
Stefan Heijtz

Kjell Olsson
Björn Sohrne

Styrelsens yttrande över motion nr 14
Beslut i Utställningskommittén rör i huvudsak tillsättande av jurys och kommissarier vid olika
utställningar. Kommittén har den kompetens som är nödvändig för dessa beslut, vilket inte
förbundsstyrelserna i SFF och SFU har. Denna beslutsordning är nödvändig. Större frågor
som justeringar av reglementen ska dock fastställas av förbundsstyrelsen.

Intentionen i motionen är positiv. Det är viktigt att identifiera lämpliga insatser för att stimulera
fler att börja ställa ut sina samlingar. Insatser som skapar sådana möjligheter, att få fler
utställare i Sverige, är en naturlig del i det uppdrag som förbundet och utställningskommittén
har.

Förbundsstyrelsen rekommenderar kongressen att avslå motionen.

Förbundsstyrelsen kommer under nästa mandatperiod inleda ett samarbete med UK som
syftar till att genom olika insatser få fler nya utställare till den svenska utställningsfilatelin.

Motion nr 15-16 utgår

Styrelsen föreslår att motionen därmed bör vara besvarad.
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28 kan förslaget tas med som en del i kravspecifikationen inför utformning och produktion av
ny webbsida för SFF.

Motion nr 18
Programvara för att göra utställningsblad

Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad.

Jag yrkar på att SFF undersöker möjligheten att centralt teckna ett avtal för licenser på ett lämpligt program för
att kunna ta fram egna albumblad.
Vidare yrkar jag på att SFF tar fram dokumentation och utbildningsmaterial kring detta program.
Jönköping den 12 december 2017
Jönköpings Posthistoriska Förening

Motion nr 20
Bättre grafisk profil på hemsidan

Hans-Ove Aldenbrink
Ordf.

Styrelsens yttrande över motion nr 18
Motionären vill att SFF införskaffar en licens för ett dataprogram som klarar av att göra egna
albumblad samt dokumentation och utbildning kring detta ospecificerade program.
Marknaden erbjuder idag en mängd olika program, så kallade designprogram, som klarar de
uppgifter som motionären önskar uppnå. Förbundsstyrelsen ser dock stora svårigheter i att
lyckas enas om ett av dessa, samtidigt som en rimlig licenskostnad per användare uppnås.
Studieförbunden tillsammans med privata utbildare erbjuder ofta både lokala och
distansledda utbildningar inom detta område, dit lokala klubbar och föreningar kan vända sig
för att får erforderlig utbildning och dokumentation. Samtidigt kan man då välja det program
som bäst är anpassad för den lokala klubben eller föreningens behov.
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad.

Trots att hemsidan inte är så gammal, jag tror att det är cirka 5 år sen den gjordes om, så är SFF:s nuvarande
hemsida ”gammalmodig” i sin layout.
Startsidan borde åtminstone få en ny snygg layout.
Tag hjälp med personer som kan detta område.
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink

Kjell Olsson

Styrelsens yttrande över motion nr 20
Motionen berör nytt utseende på förbundets webbsida, i första hand startsidan.
Motionens syfte faller väl in i ramen för syfte och mål med motion 28 varför förbundsstyrelsen
föreslår att motion 20 förs samman med motion nr 28 och behandlas i den ordningen.
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad

Motion nr 21 utgår
Motion nr 22

Motion nr 19
Frivillig information om SFF medlemmarnas samlarintressen

Utgivning av Litteratur

Många riksföreningar och lokalföreningar har uppgifter på vad sina medlemmar samlar på.

På SFF:s strategidokument står det att SFF har som målsättning att utge litteratur. Vi har under denna
kongressperiod inte sett några indikationer om tänkt litteraturutgivning.

Jag tycker att även SFF:s hemsida, genom en inloggningsfunktion (typ se protokollen), skulle ha möjlighet till
inmatning av dessa uppgifter. Tanken är att varje medlem själv ska registrera sitt samlingsområde.
Detta ska ske på frivillig basis.
En funktion ska sen finnas där man via sökord ska kunna få kontakt via e-post med likasinnade samlare för
erfarenhetsutbyte.
Jönköping den 12 december 2017
Jönköpings Posthistoriska Förening
Hans-Ove Aldenbrink
Ordf.

Styrelsens yttrande över motion nr 19
Motionären vill genom en frivillig insats från varje enskild medlem skapa ett sökforum för
medlemmars samlarområde.
Alla typer av insatser och möjligheter som ökar intresset och aktiviteten inom den svenska
filatelin är positiva.

Jag yrkar på att SFF påbörjar arbetet med utgivning av litteratur.
Stockholm den 11 december 2017
Hans-Ove Aldenbrink
Kjell Olsson

Per-Johan Weildolf
Björn Sohrne

Styrelsens yttrande över motion nr 22
SFF verkar för utgivning av litteratur. Dock är filatelistiska skribenter inte lika aktiva nu som
på 1970- och 80-talen. Någon måste författa om det skall finnas något att ge ut och detta går
inte att kommendera fram. Det finns också planer för utgivning av alster i bokform. Vi lovar
att återkomma med detta i Filatelisten.
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad

Motion nr 23 utgår

Huruvida detta är möjligt inom ramen för befintlig webbsida att lösa motionärens framställan
kan inte förbundsstyrelsen svara på i dagsläget. Utifrån kongressens beslut av motion 20 och
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Motion nr 24

På uppdrag av kommittén Malmex 2018

Medlemsundersökning

Lars Nordberg
Medlem nr 32025

Vid förra kongressen hade det tagits fram ett strategidokument, i denna handling framgår vilka arbetsområden
som SFF ska arbeta och verka för. Vad jag kan se fram till i dag så har inget av vad som står i detta dokument
ännu uppfyllts.
Detta strategidokument är kanske ett önsketänkande vad SFF tror att våra medlemmar önskar sig av SFF. Något
tryck har väl då inte skett av landets lokalföreningar på FS att verkställa delar av det som står skrivet i det
nämnda dokumentet.
Bakgrunden till mitt yrkande är att vi måste ta vara på våra medlemmars intresse av SFF ännu mer.
Ska vi kunna behålla våra medlemmar, tillika 100-kr-medlemmarna, framöver så måste SFF vara attraktiva för
de flesta av SFF:s medlemmar. Att satsa stora pengar på en elit (utställare) av medlemmar kan inte vara den stora
framgången för SFF.

Styrelsens yttrande över motion nr 25
Förbundet kan på olika sätt stödja föreningarnas satsningar på utställningar. För närvarande
för utställningsarrangörerna ett belopp på 10.000 kr för genomförandet. Motionären yrkar på
att annonsering av utställningar ska införas gratis i SFF Filatelisten.
SFF:s bidrag kan således användas för sponsring av annonsen.
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad.

MOTION NR 26
Jag yrkar på att vi frågar våra lokalföreningar i någon typ av marknadsundersökning, som kan ske via ett
formulär på nätet, att man fyller i en blankett som sändes in eller att man pratar med lokalföreningarna.
Om det inte är förenat med för stora kostnader så torde ett frågeformulär via epost vara den bästa lösningen, då
man kan databehandla svaren.
Alla medlemmar som har en e-post registrerad hos SFF ska få ha möjlighet att medverka.
Jag yrkar vidare på att en arbetsgrupp tillsätts enbart för denna aktivitet snarast.
Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till ett frågeformulär som sen FS får godkänna innan
marknadsundersökningen verkställs. Kongressen bör nu ge sanktion för denna kostnad.

MOTION TILL SFF KONGRESSEN 2018 ANGÅENDE LOGOTYP

Sveriges Filatelist-Förbund har en logga som enligt min uppfattning idag är något omodern.
Logotypen finns bara i relativt dålig upplösning i digital form och det medför dålig kvalitet på trycket om man
önskar göra förstoringar till t.ex rollup och reklambanderoller.

Projektet bör verkställas under våren och en redovisning ska ske efter sommaren 2018.

En modern organisation som vill attrahera nya medlemmar måste ha en modern logotyp. Logotypen skall
förmedla vad som ligger bakom organisationen

Jönköping den 12 december 2017
Jönköpings Posthistoriska Förening

Logotypen är en bärare av SFF´s varumärke. En modern logotype hjälper oss att marknadsföra SFF som en
modern och nytänkande organisation.

Hans-Ove Aldenbrink
Ordf.

Motionären yrkar därför på att:
1.
2.
3.

Uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och införa en modern logotyp.
Logotypen skall tas fram i ett digitalt format som medför betydande förstoring.
Införa den nya logotypen skyndsamt dock senast 2020-01-01.

Styrelsens yttrande över motion nr 24
Strategigruppens förslag har använts vid utformandet av verksamhetsplanen och var inte ett
dokument som man slaviskt skulle följa. Motionären yrkar på att ett frågeformulär utarbetas
med frågor rörande våra medlemmars intresse som kan tillgodoses av SFF.

Lars Nordberg

Förbundsstyrelsen bifaller motionen

Medlem nr 32025

Motion nr 25

Styrelsens yttrande över motion nr 26
Motionären föreslår i sin motion att SFF skaffar en ny och mer modern logotyp.

Motion till SFF kongressen 2018 ang. annonser i SFF Filatelisten

En organisations logotyp är den främsta bäraren av varumärket, och förmedlar därmed
värden och känslor för vad avsändaren står för. Den symbol som idag används för SFF är
inte bara omodern, den är också svår att använda, inte bara i vanligt tryck, utan också i
digital form. Därmed förmedlar den inte det värde och känslomässiga budskap som är
önskvärt.

Förbundet önskar ju att fler föreningar anordnar frimärksutställningar, regionala, nationella eller Nordia
utställningar. En utställning innebär mycket ideellt arbete för medlemmarna i föreningen (föreningarna) som
anordnar utställningen. För att få ut budskapet om utställningen till filatelister, utställare, handlare och övriga
gäller det ju att annonsera.
Att annonsera om utställningen i SFF Filatelisten är idag inte gratis. Idag får varje utställning en helsida och två
halvsidor utan kostnad, övriga debiteras.

Förbundsstyrelsen bifaller motionen

I Danmark betalar man inget för att annonsera i DFF angående utställningar.
Motionären föreslår att:
x Annonsering i SFF Filatelisten för utställningar som anordnas av SFF föreningar i Sverige skall vara
gratis.
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Scouterna.

Motion nr 27
Motion till SFF Kongressen 2018 angående stavning av SFF
Sveriges Filatelist-Förbund skrives idag med ett bindestreck och stor bokstav. Detta strider mot alla regler mot
särskrivning som jag fått lära mig. Dessutom är det helt fel att använda stor bokstav efter bindestreck.
En felaktig skrivning kan inverka menligt på det sätt som nya medlemmar ser på SFF, ”dom kan ju inte ens
skriva korrekt”.
Motionären yrkar därför på att:
1. Sveriges Filatelist-Förbund ändras till Sveriges Filatelistförbund
2. Införa den nya stavningen skyndsamt dock senast 2020-01-01.
Lars Nordberg
Medlem nr 32025

Styrelsens yttrande över motion nr 27
Motionären föreslår ändring av stavningen av Sveriges Filatelist-Förbund.
Namnet är en del av logotypen, ibland till och med detsamma, som till exempel för IKEA eller
ICA. Därmed sammanfaller en diskussion om ändring av stavning och hur namnet visuellt
ska förmedlas, med en eventuell förnyelse av förbundets logotyp.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion 27 sammanförs, diskuteras och beslutas
tillsammans med motion nr 26.

Nya Moderaterna https://moderaterna.se/ som har en tydlig koppling till sociala medier. Lokala
föreningar använder samma "skal" med sina kopplingar till sina sociala medier
http ://svedala.moderatweb.se/ .
Motionären yrkar därför på att:
1. Uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och införa en modern hemsida.
2. Hemsidan skall om möjligt integreras med sociala medier som t.ex Facebook.
3. Hemsidan skall om möjligt medföra att lokala klubbar själv kan underhålla och uppdatera sin information.
4. lnföra den nya hemsidan skyndsamt dock senast 2020-01-01

Lars Nordberg
Medlem nr 32025

Styrelsens yttrande över motion nr 28
Motionärer önskar förnya förbundets webbsida layoutmässigt och mobilanpassa den till
telefoner och läsplattor samt olika sociala media. Dessutom vill motionären att webbsystemet
ska vara anpassat så att varje lokal klubb/förening själva ska kunna redigera sin lokala sida.
Intentionen om en förnyad startsida finns i motion nr 20.
En webbsida är idag en organisations ansikte utåt; till medlemmar och samarbetspartners,
men även till media och allmänhet. Därför är det en viktig investering för att bli synlig i
framtiden att modernisera webbsidan i sin layout och sitt innehåll. Samtidigt måste den
anpassa till mobiltelefoner och läsplattor samt göras möjlig att integreras med sociala medier
som till exempel Facebook.
Förbundsstyrelsen bifaller motionen

Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad

Motion nr 28
Motion till SFF Kongressen 2018 angående SFF's hemsida
Sveriges Filatelist-Förbund har en hemsida som enligt min uppfattning idag är mycket omodern.
Moderna hemsidor är anpassade för både telefon, läsplatta och dator. Typsnittet skall väljas så att
det blir lättläst från dessa enheter.
Mycket av nyhetsflödet idag går via sociala medier som t.ex Facebook. Idag kan man integrera detta
på så sätt att nyhetsflödet från Facebook automatiskt kommer som ett flöde på hemsidan. Detta
medför att fler nyheter också automatiskt sprids via sociala medier.
Genom att integrera nyhetsflödet med sociala medier får man på sikt även fler som besöker
hemsidan.
Idag lägger vår kanslichef tid på att uppdatera lokalföreningars sida på vår gemensamma hemsida.
Detta är enligt min mening fel sätt att använda dennes tid. En modern hemsida medger att lokala
sidor kan redigeras av en lokal redaktör. Alla klubbar kan då välja att lägga in sin information direkt
på förbundets hemsida eller skapa en egen hemsida som man länkar till.
En modern organisation som vill attrahera nya medlemmar måste ha en modern hemsida. Hemsidan
skallförmedla vad som ligger bakom organisationen.
Hemsidan är en av de bästa reklampelarna för SFF. En modern hemsida hjälper oss att marknadsföra
SFF som en modern och nytänkande organisation.
Exempel på hemsidor som är bättre och modernare än SFF´s nuvarande:
http://www.scouterna.se/ här kan även lokala föreningar skapa hemsidor med eget
innehåll t.ex http://djupadal.nu som trots att dom har egen domän använder samma "skal" som
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