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DECEMBER 2020
God jul och Gott Nytt År.

Trevlig jul och Nyårshelg och välkomna till en ny termin i lokalen på Biblioteksgatan 33.
Föregående år blev ju stympat på grund av Coronapandemin och kan bli fortsatt så i
vårsäsongen. Vi måste nog hoppas på ett vaccin som gör att vi kan återgå till det
”normala”. Vi planerar för att återuppta våra möten i samma mönster som tidigare år.
Eventuella förändringar meddelas i post och e-post.
De av er som inte längre är medlemmar i förbundet utan enbart i vår lokalförening betalar
för 2021 en avgift på 70 kr vilken inbetalas på plusgiro 16 59 00 - 2 eller direkt till kassören.
Förbundet har ett erbjudande att bli medlem 2020 – 2021 för endast 100 kr. Adress till
hemsidan har ni nedan. Vår lokala medlemsavgift om 50 kr ingår.
För att på ett effektivt sätt nå alla medlemmar bör ni som inte meddelat e-post adress göra
detta till stenwad@hotmail.com. Har vi adressen är det så mycket enklare att meddela
ändringar och lämna nyheter. Händelserna under året har tydliggjort vilken nytta vi har av
denna meddelandekanal.
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 tryter.
Auktionsprovisionen är en viktig inkomstkälla och med dess hjälp kan vi subventionera
besök vid träffar hos andra föreningar.
Vi fortsätter aktivera oss med att berätta under rubrik Ett frimärke, ett brev, eller ett kort.
ÅRSMÖTE genomförs på Biblioteksgatan 33 tisdagen den 9 februari kl. 1900. Formell
kallelse sker med e-post och post i januari.
Nordenfjeldske Filatelistförening skall försöka arrangera vår sedvanliga träff under
kommande år i Stjördal. De anordnar också en stor frimärks och vykortsutställning i
Trondheim. 11 – 13 juni. ÖFF medlemmar är inbjudna att ställa ut på samma villkor som
norska föreningar. Mer information får ni på hemsidan www.nordenfjeldskefilateli.com.

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
Göran Modén, sekreterare,
tfn; 070-663 31 50, e-post; goran.g.moden@telia.com
Tommy Carlsson, kassör
Tfn: 076-103 71 72, e-post tommy.carlsson12@outlook.com
Nils Göran Nilsson, ledamot,
Tfn: 070 689 97 36, e-post nilsgoran.nilsson@gmail.com
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 Lotteriansvarig. Lämna gärna materiel till honom som kan komma till
pass i våra lotterier, egna ”lokala” och publika.
Örjan Velander auktionsansvarig. 070-338 48 34. Jörgen Mårtensson bibliotekarie. 070 830 00 25
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; för medlemsfrågor info@sff.nu för kansli kansli@sff.nu
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MÖTESPROGRAM OCH ÖVRIGA TRÄFFAR VÅREN 2021
12 januari

Föreningsmöte med auktion

26 januari

Föreningsmöte med cirkulation

09 februari

Årsmöte kl.1900 med auktion

23 februari

Föreningsmöte med cirkulation

09 mars

Föreningsmöte med auktion

23 mars

Föreningsmöte med cirkulation

13 april

Föreningsmöte med auktion

ev. april

Träff i VINDELN

27 april

Föreningsmöte med cirkulation

11 maj
Alt. supé med auktion kl.19.00.
22 - 23 maj Alt. grillning i Herrö
06 juni
Nationaldagsfirande på Jamtli
11 -13 juni

Regional utställning i Trondheim

Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Göran Modén
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Lennart Eriksson
Auktion efter årsmötet.
Auktionsobjekt utlagda kl.18.00
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Anders Lundbäck
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Jörgen Mårtensson
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Tommy Carlsson
Tema: Mina tre minuter
Ansvarig: Ulf Jernberg
Auktion med Philea
Samordnande; Jan Anders Jacobsson
Tema Mina tre minuter
Ansvarig: Nils Göran Nilsson
Auktionsobjekt utlagda kl. 18.00
Ansvarig: För ev. supé Sten Wadensjö
Ansvarig: Jan Anders Jacobsson
Näsgården
ÖFF medlemmar inbjudna anm. 1 feb.

FÖRENINGSMÖTEN MED CIRKULATION
Mötet genomförs med Cirkulationssändning kl. 18.00 -19.00. Föreningsfrågor,
information, lotteri, bytesverksamhet och föredrag kl.19.00 - 21.00.
FÖRENINGSMÖTEN MED AUKTION
Mötet genomförs med frimärksbyte och diskussion. kl. 18.00 -19.00. Föreningsfrågor,
information, lotteri och föredrag kl. 19.00 - 20.00. Avslutande auktion 20.00 - 21.00.
FRIMÄRKSTRÄFF I VINDELN ev. under april
Föreningen i Vindeln tillsammans med PHILEA har traditionsenlig träff.
Anmälan och samordning av transport vid ett möte i mars
VÅRSUPÉ
Alternativt äter vi en liten supé i våra lokaler på Biblioteksgatan. Preliminärt pris 100 kr med
anmälan till ordf. senast den 27 april. Eller så besöker vi Ann Marie i Herrö 22 – 23 maj och
grillar m.m. Medför handduk, lakan (motsv.) och något att grilla och dricka. Auktion söndag.
NATIONALDAGSFIRANDE
Under firandet av nationaldagen den 6 juni på Jamtli marknadsför vi vårt samlande med bl.a.
plockbalja, information och försäljning av frimärken och vykort. Plats Näsgården.
LANDSMÖTE OCH UTSTÄLLNING I TRONDHEIM
Helgen den 11 -13 juni arrangerar Nordenfjeldske Landsmöte och Regional Frimärks och
Vykortsutställning. Evenemanget sker mycket med anledning att föreningen firar 100 år.
ÖFF är inbjudna. Ni hittar information på www.nordenfjeldskefilateli.com. Anmälan skall vara
arrangören tillhanda senast den 1 feb. 2021. Plats för utställning och Landsmöte är Quality
Hotel Panorama på Tiller (efter E 6 i södra utkanten av Trondheim).

