Kallelse till årsmöte 2021
Årsmötet äger rum onsdagen den 29 september 2021 klockan 17.30 hos
Philea Stockholm
§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av ordförande för årsmötet
§3 Val av sekreterare för årsmötet
§4 Val av två justerare tillika rösträknare att med ordföranden justera årsmötesprotokollet
§5 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
§6 Fastställande av dagordning
§7 Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2020
§8 Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2020
§9 Föredragning av revisionsberättelsen
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020
§12 Behandling av inkomna skrivelser och motioner
- Förslag till namnbyte till Riksföreningen för Hembygdsfilateli och Posthistoria
En icke enig styrelse tillstyrker motionen och den föreslagna stadgeändringen.
- Förslag att Hembygdsfilatelisten från och med årsskiftet 2020/2021 ersätts
av ett elektroniskt nyhetsbrev för information av kortvarigt intresse och en
Årsbok för artiklar och forskningsbidrag
Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen att föreningen nu har en
fungerande redaktör för vår tidskrift och att det är för tidigt att övergå till ett
elektroniskt nyhetsbrev med den åldersstruktur föreningen har.
Motionerna i sin helhet finns i nummer 1 av Hembygdsfilatelisten 2020, som
finns på vår hemsida under Vår tidning Årgång 37.
§13 Fastställande av budget för 2021
§14 Fastställande av årsavgift för 2022
§15 Val av ordförande för tiden till årsmötet 2022
(f n Anders Bock)
§16 Val av två styrelseledamöter för tiden till årsmötet 2023
(f n Kent Karlsson och Ingvar Norelius)
§ 17 Fyllnadsval av en styrelseledamot för tiden till årsmötet 2022
( fn Alf-Göran Arneholm)
§18 Val av två suppleanter för tiden till årsmötet 2022
(f n Göran Heijtz och Robert Forsberg )
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§19 Val av två revisorer för tiden fram till årsmötet 2022

(f n Jan-Ove Brandt och Bengt Lindbergh)
§20 Val av revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2022
(f n Tommy Révai)
§21 Val av valberedning för tiden till årsmötet 2022
a) sammankallande ledamot (f n Åke Persson)
b) två övriga ledamöter (f n Jan-Olov Edling, Inge Johansson)
c) en suppleant (f n Hans-Ove Aldenbrink)
§22 Övriga frågor
§23 Årsmötet avslutas
Efterlysning:
I ett tidigare nummer av denna tidning efterlyste undertecknad facit 52
stämplat i mars 1891 samt facit 54 stämplat i maj 1891. Till dags dato har
ingen hört av sig. När levererades dessa märken till postkontoren?
Undrar Sten Lagerholm
sten_lagerholm@hotmail.com

Linköping 1-4-1891 n16
Annons:
Söker förfilateli brev Bjästa Cirkelstämpel 6 Typ II.
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Med vänlig hälsning
Karl-Åke Westerlund
Norrvägen 1
891 42 Örnsköldsvik
Mobil 0706912685
westerlund.karlake@telia.com
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Hemsidan
Besök gärna vår hemsida för senaste information.
ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL DEN 29 SEPTEMBER
Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisten nr 3 utkommer oktober 2021
Ändringar:
Jan-Ove Brandt, Gersillagatan 30, 736 30 KUNGSÖR
Christer Höök, christer.hook@outlook.com
anders.lundgren7@outlook.com
Bengt Åhlberg, bengtalfred46@gmail.com

Annonspriser:
Medlemmar: gratis (svartvit)
Handlarannons (färg):
Helsida bak 1200 kr,
Övriga helsidor 1000 kr
Halvsida 600 kr

Okänd i Postal
och SDB

Sundsvall Tidn. Exp.
4-4-1939 n58u

Årsavgiften

Observera att årsavgiften för 2021 är 160
kr hos Hembygdsfilatelisterna.
Betalning sker som vanligt, enklast till pg
98 86 28-4. /Kassören
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