Välkommen till SFF-dagarna och
kongress i Värnamo 17–19/4 2020

Som framgått av annons i SFF-Filatelisten är det förbundskongress i Värnamo lördag 18 (13.00–17.00) och
söndag 19 april 2020 (09.00–12.00 med grupparbeten om kongressen är avslutad tidigare).
Kongressen föregås av SFF-dagar fredag-lördag 17–18 april – fredag kl. 12–17 och lördag kl. 09–14.
Det är nu dags att anmäla ombud och beställa logi med mera. Anmälan av ombud ska enligt stadgarna ske
senast den 15 februari. Stadgarna finns på vår hemsida www.sff.nu/stadgar. Vi ser dock gärna att anmälan
sker tidigare, förslagsvis i början av februari.
Observera att dessa ombud registreras som Din förenings representant/er till förbundet under kongressperioden 2020–2022. Det är givetvis viktigt att Du markerar om dessa kommer till kongressen i Värnamo eller
inte. Antalet ombud är beroende av antalet medlemmar, vilket framgår av anmälningsblanketten. De som
betalt för år 2019 räknas.
Ombuden ska ha betalat sin medlemsavgift 2020 före kongressens start.
OBS! Blanketten ska skickas in även om ni inte kommer till kongressen i Värnamo.

Föreningarna betalar resa, hotell och uppehälle för ombuden. Ta gärna med er respektive eller andra intresserade.
Vi emotser Din förenings anmälan och eventuell beställning av mat i god tid, dock senast 15 februari
SFF:s förbundskansli 15 januari 2020

Allt är väldigt centralt i Värnamo: 1) Järnvägsstationen, 2) Scandic – Stadshotellet, 3) Best Western Hotell –
Tre Liljor, 4) Arken – kongress och SFF-dagar P = Parkeringsplatser
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Mat
Fredag lunch/fika upp var och en - finns flera restauranger och Arken har öppet
Fredag kväll buffé Tre Liljor (Best Western) 180:Lördag förmiddagsfika Arken 55:- (med fralla)
Lördag lunch Arken 115:Lördag eftermiddagsfika Arken 50:Lördag bankett Tre Liljor 370:Söndag kaffe Arken 50:Logi – beställs direkt av förening till hotell – ange SFF-kongress för bästa pris
Det finns fler hotell men vi rekommenderar kongresshotellen Scandic och Best Western då de ligger alldeles
intill Arken. Campingplatsen i stan öppnar tyvärr inte förrän 1 maj.
Scandic (Stadshotellet) Här finns många lediga rum att välja på
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/varnamo
Storgatsbacken 20 E
Värnamo Tel. 0370–65 66 00
Enkelrum per natt 990:Dubbelrum per natt 1.090:Best Western (Tre Liljor). OBS! Bara kring 10 rum uthyrningsbara
http://www.varnamohotel.se
Storgatan 28, 331 30 Värnamo. Tel 0370–473 00
Enkelrum 1 natt 895:-, 2 nätter 795+795
Dubbelrum 1 natt 1.095:-, 2 nätter 995+995

Läs mer på www.sff.nu/kongress där även denna information finns
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Kongress i Värnamo 2020 - Beställning av mat
Förening___________________________________________________________________
Adress för bekräftelse/faktura __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Namn på deltagare___________________________________________________________________
Namn på deltagare___________________________________________________________________
Namn på deltagare___________________________________________________________________
Namn på deltagare___________________________________________________________________
Vi beställer – mat på Best Western Tre Liljor (kvällarna) - Arken (dagtid):
17/4 fredag. Middag kväll, Buffé exkl bordsdryck och kaffe, pris 180:- 			

Antal

18/4 lördag. Förmiddagsfika Arken 55:-							

Antal _______

18/4 lördag. Lunch Arken inkl bordsdryck och kaffe, pris 115:-				

Antal

_______

18/4 lördag. Em-kaffe Arken, pris 50:-							

Antal

_______

18/4 lördag. Bankett, 3-rätters,välkomstdrink + kaffe, exkl bordsryck, pris 370:- 		

Antal

_______

19/4 söndag. Fm-kaffe Arken, pris 50:- 							

Antal

_______

_______

Beställningen bekräftas med faktura så snart den inkommit till kansliet.
Den ska vara betald före den 1 mars 2020. Vid utebliven betalning annuleras beställningen. Anmäl önskemål
om vegetarisk mat eller annan specialmat.
Underskrift:
__________________________________________________________________________________
Namn __________________________________________ medlemsnummer___________________
Insänds senast den 15 februari 2020 till:
Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsgatan 3, 3 vån, 568 30 Skillingaryd
E-post: kansli@sff.nu
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Ombudsanmälan kongress i Värnamo 2020
Som framgår av stadgarna har varje förening med högst 50 medlemmar rätt till ett röstberättigat ombud. Föreningar med fler medlemmar äger rätt till ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar.
OBSERVERA att föreningen utser ombud att representera föreningen under kongressperioden 2020– 2022,
oavsett om föreningen ska representeras på kongressen i Värnamo eller inte.
Förening ..................................................................................................................................
Antalet medlemmar som ni har anslutna till SFF är ............................................
Anmäler härmed som kongressombud för perioden 2020–2022
Namn Ange också gärna eventuell e-postadress
Medl.nr i SFF
Deltar Deltar ej
											(markera med ett X)
1 ____________________________________________________ __________
_____
____
1 e-post _______________________________________________
2 ____________________________________________________ __________

_____

____

_____

____

_____

____

_____

____

_____

____

2 e-post _______________________________________________
3 ____________________________________________________ __________
3 e-post _______________________________________________
4 ____________________________________________________ __________
4 e-post _______________________________________________
Suppleanter
1 ____________________________________________________ __________
1 e-post _______________________________________________
2 ____________________________________________________ __________
2 e-post _______________________________________________
Namn __________________________________________
Namnförtydligande ______________________________Medlemsnummer i förbundet ____________
Insänds senast den 15 februari 2020 till:
Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsgatan 3, 3 vån, 568 30 Skillingaryd
E-post: kansli@sff.nu
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Reklamblad: Välkommen till SFF-dagarna och
kongress i Värnamo 17–19 april 2020

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 lördag och är klar på söndag förmiddag.
Sedan åker vi hem inspirerade att fortsätta fördjupa oss i filateli.

Allt är samlat mitt i 100-årsstaden Värnamo
Vi har bokat större delen av Arken alldeles intill Lagan mitt i centrala Värnamo. Det innebär att säljare,
föreningar, arbetsmöten och föreläsningar kan besökas under hela SFF-dagarna och en del även under
kongressen.

Boka ditt rum redan idag:

Logi - beställs direkt av förening till hotell ange
SFF-kongress för bästa pris
Det finns fler hotell men vi rekommenderar kongresshotellen Scandic och Best Western då de ligger
alldeles intill Arken. Campingplatsen i stan öppnar
tyvärr inte förrän 1 maj.
Scandic (Stadshotellet)
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/varnamo
Storgatsbacken 20 E
Värnamo Tel. 0370–65 66 00
Enkelrum per natt 990:Dubbelrum per natt 1.090:Best Western (Tre Liljor)
http://www.varnamohotel.se
Storgatan 28, 331 30 Värnamo. Tel 0370–473 00
Enkelrum 1 natt 895:-, 2 nätter 795+795
Dubbelrum 1 natt 1.095:-, 2 nätter 995+995

Program SFF-dagarna 2020
Fredag 17/4 kl. 13.00–17.00
Lördag 18/4 kl. 09.00–14.00
Vykortsmässa, säljare och seminarier samt riksföreningars möten.
Säljare
Vi räknar med mellan 10–15 säljare som tar med sitt
material. Passa på att göra dina fynd. Säljarna finns
på plats under fredag och lördag. Besök gärna dem
även om du inte deltar i kongressen.
Seminarier och arbetsmöten
Programmet ger möjlighet till flera separata föreläsningar eller arbetsmöten. Vi har redan bokat flera
mycket intressanta föredragshållare.
Det blir även en lokal utställning.
På hemsidan kommer mer information: www.sff.nu/
kongress.

Program kongress 2020
Lördag 18/4 kl. 13.00–17.00
Söndag 19/4 kl. 09.00–12.00

SFF-dagarna stöds av:
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Välkommen till

4-6 September
Nordisk utställning i Malmö
Välkommen till en Nordisk frimärks- och vykortsutställning.
Utställningen arrangeras av ett flertal skånska frimärksklubbar tillsamman med de Nordiska filatelistförbunden.
På MalmöMässan, bara 13 minuter med tåg från köpenhamns flygplats Kastrup, kan ni uppleva några av världens mest
sällsynta filatelistiska objekt. Passa på att tillsammans med din respektive upplev Malmö med Öresundsregionen.
Utställningen stöds av:

Main Commercial Partner

www.nordia2020.se
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