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DECEMBER 2019
God jul och Gott Nytt År.

Trevlig jul och Nyårshelg och välkomna till en ny termin i vår lokal på Biblioteksgatan 33.
Vid föregående möte med Nordenfjeldske kom vi överens om att genomföra träffarna i
respektive stad och bara under ett dygn i syfte att vitalisera gemenskapen. I år är det
Nordenfjeldskes tur och träffen blir i Stjördal den 17 – 18 april. Se mer information nedan.
De av er som inte längre är medlemmar i förbundet och enbart i vår lokalförening betalar
för 2020 en avgift på 70 kr vilken inbetalas på plusgiro 16 59 00 - 2 eller direkt till kassören.
Förbundet har ett erbjudande att bli medlem för 2019 – 2020 för endast 100:- Adress till
förbundet nedan.
För att få ett effektivare sätt att nå medlemmarna i föreningen vill vi i styrelsen att ni som
inte redan meddelat e-post adress gör det till stenwad@hotmail.com
Vi har noterat att auktionerna är populära så att i vår har vi en auktion vid vart andra möte.
Ni medlemmar uppmanas att lämnar in objekt då föreningens lager börjar tryta.
Vi fortsätter att aktivera oss med att berätta några minuter med rubrik ”Ett frimärke, ett
brev, eller ett kort”.
Härmed kallas medlemmarna till ÅRSMÖTE på Biblioteksgatan 33 tisdagen den 21 april
kl. 1900 Ytterligare kallelse sker inte! Årsmötet avslutas med en auktion.
Hjälp vår valberedning att lösa eventuelle knutar.

Vår styrelse består för närvarande av:
Sten Wadensjö, ordförande,
Tfn; 070-607 43 29, e-post; stenwad@hotmail.com
Jan-Anders Jacobsson, vice ordförande,
Tfn; 073-020 65 80, e-post; jana291@msn.com
Anders Lundbäck, cirkulationsföreståndare,
Tfn; 070-547 37 97, e-post; anderslundback@yahoo.se
Jörgen Mårtensson, kassör och bibliotekarie,
Tfn; 070 830 00 25, e-post jorgen.martinsson@hotmail.com
Göran Modén, sekreterare,
tfn; 070-663 31 50, e-post; goran.g.moden@telia.com

Tommy Carlsson, ledamot,
Tfn: 076-103 72, e-post tommy.carlsson12@comhem.se
Lennart Eriksson, ersättare,

tfn; 070-365 43 58, e-post; nleson@telia.com
Ann Marie Sundien, ersättare,

Tfn; 073-833 05 35, annmarie.sundien@gmail.com
Jan Anders Jacobsson är dessutom Lotteriansvarig. Lämna gärna material till honom som kan
komma till pass i våra lotterier, egna ”lokala” och publika.
Örjan Velander är adjungerad som auktionsansvarig. 070-338 48 34.
Han välkomnar objekt att ta med i auktionerna.
ÖFF adress:
Östersunds Filateli- och Vykortsförening,
c/o Wadensjö, Högåsvägen 9. 831 39 Östersund.

Hemsida: www.sff.nu/ostersund
Filatelistförbundets hemsida: www.sff.nu
ÖFF plusgiro: 16 59 00 - 2

Filatelistförbundets; e-post; info@sff.nu medlemsfrågor och kansli e-post kansli@sff.nu
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MÖTESPROGRAM OCH ÖVRIGA TRÄFFAR VÅREN 2020
07 januari

Föreningsmöte med cirkulation

Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Göran Modén
21 januari
Föreningsmöte med auktion
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Örjan Löf
04 februari Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Anders Lundbäck
18 februari Föreningsmöte med auktion
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Jörgen Mårtensson
03 mars
Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Carina Wiklund
17 mars
Föreningsmöte med auktion
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Lennart Eriksson
31 mars
Föreningsmöte, med cirkulation
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Sigvard Grelsson
17 -18 april Träff med norska föreningar i Stjördal
Samordnande; Sten Wadensjö
21 april
Årsmöte kl.1900 med auktion
Auktion efter årsmötet.
Auktionsobjekt utlagda kl.18.00
25 - 26 april Träff i VINDELN
Auktion med Philea
Samordnande; Jan Anders Jacobsson
05 maj
Föreningsmöte med cirkulation
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Ulf Jernberg
19 maj
Vårsupé med auktion kl.19.00.
Auktionsobjekt utlagda kl. 18.00
Ansvarig: Sten Wadensjö
06 juni
Nationaldagsfirande på Jamtli
Ansvarig: Jan Anders Jacobsson
FÖRENINGSMÖTEN MED CIRKULATION
Mötet genomförs med Cirkulationssändning kl. 1800 -1900. Föreningsfrågor, information,
lotteri, bytesverksamhet och föredrag kl.1900 - 21.00.Ta med eget material, frimärken, brev
och vykort för byte.
FÖRENINGSMÖTEN MED AUKTION
Mötet genomförs med frimärksbyte och diskussion. kl. 1800 -1900. Föreningsfrågor,
information, lotteri och föredrag kl. 1900 - 2000. Avslutande auktion 2000 till 21.00.
Ta med eget material för byte eller till auktionen.
REGIONAL TRÄFF MED NORDENFJELDSKE
Träffen i Stjördal startar 17 april vid lunch med föredrag, auktion och bytesverksamhet.
Gemensam middag på kvällen. Under lördagen fortsatt bytesverksamhet, föredrag och
avslut till lunch. Exakta tider och platser meddelas senare. Tanken är att göra en lista över
deltagarnas samlingsområden så att ni till bytesverksamheten kan ta med ”rätt” material.
Anmälan med samlingsområde till ordf senast 31 mars.
FRIMÄRKSTRÄFF I VINDELN 25 – 26 april
Föreningen i Vindeln tillsammans med PHILEA har traditionsenligt träff.
Anmälan och samordning av transport vid årsmötet
NATIONALDAGSFIRANDE
Under firandet av nationaldagen den 6 juni på Jamtli marknadsför vi vårt samlande med
plockbalja, information och försäljning av äldre frimärken och vykort. Plats Näsgården.

