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Nyhetsbrev från SFF:s förbundsstyrelse nr 2/2018
2018 års kongress blev mycket bra
De fem Skåneföreningar som organiserat SFF-dagarna och kongressen
tillsammans med vårt kansli gjorde ett mycket bra arbete och som resulterade i
intressanta SFF-dagar med många handlare och en väl genomförd kongress.
Postiljonen och PostNord hade sponsrat SFF-dagarna som genomfördes den 6-7 april.
Kongressen öppnades lördagen den 7 april kl 13. Till mötesordförande hade en
professionell mötesordförande hyrts in och det förkortade diskussionerna avsevärt.
Till årets kongress hade det inkommet 28 motioner, vilket var ett rekord. Fram till
kongressens öppnande hade de flesta motionerna dragits tillbaka. Endast 8 motioner
behandlades. I en motion angavs många felaktigheter rörande utställningsverksamheten
som är en viktig del av SFF:s uppgifter. Det framgår av våra stadgar. Bl. a. står det i §
1.1.3 att SFF ska upprätthålla förbindelser med andra filatelistorganisationer nationellt
och internationellt, publicera litteratur, sprida kunskap och genomföra utbildningar samt
främja utställningar och andra utåtriktade aktiviteter. Verksamheten påstods kosta
mycket stora summar, men sanningen är att den för åren 2016-2017 kostat 113.100 kr,
vilket motsvarar ca 57.000 kr/år . Det motsvarar endast 4,4% av medlemsavgiften.
Lars Nordberg informerade om en genomförd enkät bland medlemmar. Det var en
mycket positiv redogörelse som lämnades som här redovisas:
Medlemsundersökningen sändes ut till 939 e-postadresser som hämtades från
medlemsregistret och slumpades fram. Totalt svarade 320 st.
När vi rensade bort de som svarat ”ej medlem” eller ”vet ej” så återstod 295 svar vilket
ger en svarsfrekvens på 31,41%.

Analys
Hur nöjd är du med att vara medlem?
=> 4 på en 5 gradig skala
=> 75,29% är Relativt nöjd eller Mycket nöjd
Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera en vän att bli medlem?
=> 69%, vilket visar på hög lojalitet
Vad anser du om nuvarande medlemsavgift?
=> 3,2 på en 5 gradig skala
=> 26,25% är mycket missnöjd eller lite missnöjd
Läser du vår medlemstidning SFT Filatelisten?
=> 99,61% svarar ja
Hur nöjd är du med medlemstidningen SFT Filatelisten?
=> 4,2 på en 5 gradig skala
=> 4,3% Mycket missnöjd eller missnöjd
Besöker du vår hemsida http://www.sff.nu/?
=> 85,99% besöker hemsidan minst någon gång då och då
=> 35,02% besöker hemsidan minst en gång i månade
Hur nöjd är du med vår hemsida http://www.sff.nu/?

=> 3,8 på en 5 gradig skala
=> 4,54% Mycket missnöjd eller missnöjd
Samlamera är vår webbtjänst för att köpa och sälja frimärken och vykort. Känner du till
Samlamera?
=> 96,06% känner till Samlamera
Hur använder du Samlamera? => 34,69% köper och/eller säljer på Samlamera
Hur nöjd är du med Samlamera? => 3,8 på en 5 gradig skala
Brukar du besöka frimärksutställningar? => 53,73% brukar gå på utställningar
Hur viktigt är det med Frimärksutställningar för att stimulera vår hobby?
=> 4,1 på en 5 gradig skala
=> 77,25% anser att det är mycket eller relativt viktigt
Känner du till vår sida på Facebook? => 23,14% känner till vår sida på Facebook
Kongressen avslutades efter ca fyra timmar och det innebar att vi på söndagen kunde
genomföra ett framtidsseminarium. Nästan alla delegater deltog i dessa diskussioner som
genomfördes i sju grupper. Det kom fram många bra synpunkter och de kommer att
redovisas på vår hemsida framöver. På så sätt blev det en mycket bra kongress!

