Samlarföreningen Bältespännarna
Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen för Samlarföreningen Bältespännarna framlägger härmed sin verksamhetsberättelse
för 2020. Redan så här inledningsvis kan konstateras att den rådande pandemin fick mycket
stora konsekvenser för vår förening och flera planerade aktiviteter. Trots detta har
verksamheten fungerat som den skall där detta varit möjligt.
1. Styrelse och andra funktionärer, valda på årsmötet 2020:
Ordförande: Christer Brunström, Halmstad
Sekreterare: Peter Nordin, Säffle
Kassör: Christer Wahlbom, Stenhamra
Ledamöter: Lars Liwendahl, Hägersten och Arnold Boström, Segeltorp.
Suppleanter: Mats Ahlmark, Falkenberg och Robert Forsberg, Skarpnäck
Revisorer: Jan Bengtsson och Richard Bodin
Revisorssuppleant: Vakant
Valberedning: Hans Gunnar Eklöf (sammankallande) och Anders Fridell
2. Medlemmar:
Föreningen hade ca 170 betalande och hedersmedlemmar.
3. Ekonomi:
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i en separat rapport.
4. Årsmöte och styrelsearbete:
Styrelsen har under året genomfört ett antal telefonmöten där aktuella frågor har
diskuterats.
Årsmötet kunde inte genomföras som planerats utan fick utformningen av ett förenklat
årsmöte där handlingarna presenterades i vår tidskrift. Medlemmarna fick ett antal frågor
att ta ställning till. Hela 81 medlemmar deltog med sina röstsedlar.
På det följande konstituerande mötet utsågs Arnold Boström till vice ordförande, en ny
befattning.
En medlem ansåg sig inte kunna godkänna revisionsberättelsen eftersom det saknades en
skrivning om kontroll av styrelsens arbete. Detta problem har nu rättats till så att
revisorerna får tillgång till alla protokoll. Det finns dock oklarheter i stadgarna angående
ledamöternas roll.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Medlemsavgiften för 2021 bestämdes till 120 kronor, samma som föregående år.
Styrelsearbetet har under året skötts via epost och telefonmöten.
5. Tidskriften:
Tidskriften Bältespännaren, som är basen i föreningens verksamhet, utkom med två
nummer under 2020. Christer Brunström, Lars Liwendahl och Robert Forsberg har utgjort
redaktionskommitté. Robert Forsberg har ansvarat för tryckningen och Arnold Boström har
haft hand om distributionen. Årets sista nummer innehöll en gåva från Anders Backman.

6. Publicistisk verksamhet i övrigt:
Peter Nordin har fortsatt sin artikelserie om svenska rek-etiketter i SFT Filatelisten. Han
har även fortsatt sin katalogutgivning av kända rek-etiketter länsvis.
Under året fortsatte Gertrude Almquist-Bois den katalogisering av de svenska
lokalposternas stämplar som hade påbörjats av Sigge Anders.
FACIT Sverige 2021 hade för första gången en mycket omfattande prissatt katalogisering
av svenska järnvägsfraktmärken, ett pionjärarbete av Christer Wahlbom, Lars Liwendahl
och Gunnar Lithén
7. Hemsida:
Gunnar Zetterman ansvarar numera för SfB:s hemsida. Den har fått ett nytt utseende och
mer aktuellt innehåll.
8. Auktionsverksamheten:
Av kända orsaker har någon auktion inte kunnat genomföras under året men föreningen har
trots allt köpt in en del nytt material. Vi saknar fortsatt någon som kan vara
auktionsansvarig.
10. Övrig verksamhet:
● Vår bortgångne medlem Esbjörn Jansons omfattande samlingar gick under klubban hos
AB Philea vid två auktioner under året. Här hade våra medlemmar Mats Edström och Lars
Liwendahl lagt ned mycket tid och energi på att ordna upp och presentera materialet på ett
bra sätt. Trots den mycket stora mängden material av allt från enstaka märken till hela
samlingar och lådor hade marknaden inga problem att ta hand om det till ofta förbluffande
höga priser. Nya prisnivåer kunde här noteras för flera områden som t.ex. fraktmärken och
stämpelpapper/märken. Sällsynta objekt såldes för många tusentals kronor. Intressant var
också att notera det stora intresset från utlandet dit många objekt även gick.
● Lars Liwendahl har vid olika tillfällen under året hållit föredrag och berättat om vår
filateli och Bältespännarna hos andra föreningar.
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