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Vi fortsätter i PRO-Villan

HANINGE FRIMÄRKS och
VYKORTS KLUBB
Ordförande har ordet....
God Frimärkshöst.
Ja vårens möten tog ju hastigt och olustigt
slut. Nu är sommaren snart slut och jag tänkte se om vi
kan starta våra möten. Vi fortsätter att hålla till i PROvillan på Runstensvägen 38 i Handen och har bokat in
första mötet till den 14/9.
Vi startar den 14/9 med en tipstävling
förutsatt att det är tillräckligt många som tänker komma..
Sen hade jag tänkt hålla den uppskjutna auktionen från i
våras den 28/9, där går det att lämna skriftliga bud samt
mail-bud. Som vanligt liten kvällsauktion på samtliga
möten upp till vad ni tar med till mötes auktionerna.. Den
12/10 håller Anders i en liten katalog övning. Klubbens
höst-auktion blir den 23/11 och jag tar emot inlämningar
tom mötet den 26/10. Sen avslutar vi den 14/12 med
närvaro lotteriet.
Jag har inte varit i kontakt med Nackas
Frimärks Klubb och jag räknar inte med att vi kommer att
besöka dem i år.
Frimärkets Dag 2020 blir lördagen den 14
november tema vinterdjur. Men i dagsläget är det lite
oklart om det blir av och om vi iså fall ska delta
Så väl mött på höstens möten
Lars Norberg

Styrelsens sammansättning efter årsmötet :

Ordförande (1 år) Lars Norberg
Sekreterare (2 år) Per-Erik Berghorn
Kassör (1 år) Anders Kihlstenius
Ledamöter: (1 år) Sören Johansson
: (1 år) Michael Lundin
Revisor: (1 år) Håkan Johansson
Revisor suppleant: Vakant
Valberedning: Per-Erik Berghorn (sammankallande)

Europa 2020 – Gamla postvägar

HANINGE FRIMÄRKSKLUBB
Klubbens adress

HFK c/o Lars Norberg
Ringvägen 84
137 31 Västerhaninge
Möteslokal

PRO-Villan
Runstensvägen 38
Handen
Mötesdagar

2:a och 4:e måndagen i månaden SeptemberApril
Mötena startar kl. 19.30

MÖTESDAGAR Hösten 2020
14/9 tipstävling, 28/9 auktion, 12/10 , 26/10
planering av F.D, 9/11, 23/11 auktion, 14/12
avslutning med närvarolotteriet.
VÄLKOMNA

