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NORDIA 2015
Styrelsen hade ett telefonmöte den 16 december. Organisationskommittén för
NORDIA 2015 har lämnat sin slutrapport och denna redovisades vid mötet. Förbundsstyrelsen konstaterade att utställningen varit mycket bra. Allt hade fungerat
perfekt trots alla svårigheter med att flytta utställningen från Täby till Upplands
Väsby.

Samlamera
Vid styrelsemötet rapporterade Hans-Ove Aldenbrink om utvecklingen av Samlamera. Det personliga nyhetsbrevet som går ut på onsdagar har fått positiv respons
och antalet besökare har ökat. Ytterligare finesser när det gäller klubbauktioner har
lagts in.

Hemsidan
Arbetet med hemsidan pågår och önskemålet är att klubbarna i framtiden ska kunna gå in och ändra på sina hemsidor. Det fordrar ett utvecklingsarbete som också
är beroende av en budget vilket saknas för närvarande.

Instruktion för utställningskommittén

Vid mötet rapporterades om en träff som representanter för UK och förbundsstyrelsen haft där man blev eniga om hur instruktionen för UK ska se ut. En ny instruktion, som även UK står bakom, har utarbetats och det beslöts att godkänna den.
Utställningskollegiet kommer nu att ledas av en utställningskommitté i enlighet
med förbundets stadgar.

Kongressen

Planeringen av kongressen fortsätter. Bland annat diskuterades de motioner som
inkommit. Verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan för 2016 och
2017 ska nu utarbetas. Årsbokslutet färdigställs i januari och en budget för 2016
och 2017 ska utarbetas. Vid kongressen kommer en diskussion att genomföras om
utställningar och utställningsarrangemang. Inbjudan till kongressen skickades till
alla föreningar den 23 december. Programmet för SFF-dagarna 15-16 april blir
klart i början av januari. Hittills är ett 20-tal handlare anmälda och det blir flera föredrag kring filateli och vykort. Kongresshandlingarna skickas ut under första veckan i mars.

Frimärkets Dag lördagen den 19 mars
Frimärkets Dag arrangeras i år på 52 orter. Mer information om Frimärkets Dag
finns på vår hemsida: http://www.sff.nu/fd2016/
Avtal med PostNord rörande Frimärkets Dag och filatelistisk stämpling diskuterades
vid vårt styrelsemöte. Vissa detaljer saknades i det underlag som PostNord utarbetat. Vi räknar med att avtalet blir klart för underskrift vid vårt möte i januari.

Besök SFF:s hemsida! www.sff.nu
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Brobyggande i mars
Anders Kind från PostNord meddelar följade inför Frimärkets Dag:
Den 17 mars ger PostNord ut frimärken med broar som motiv. De fem utvalda broarna finns på orter från norr till söder: Falkenberg, Sölvesborg, Uddevalla, Nordmaling och Skellefteå. Broar är också temat för Frimärkets Dag, årets stora frimärksfest som firas över hela landet lördagen den 19 mars. Nyhet för året är att
PostNords datumstämpel används av samtliga Frimärkets Dag-arrangörer, och att
de klubbar som önskar får behålla datumstämpeln för framtida stämplingsservice
till samlare. Det blir alltså inte en minnespoststämpel, utan en ”traditionell” datumstämpel med ej vattenlöslig stämpelfärg.

Avtal med Frimärkshandlareförbundet
Förbundsstyrelsen anser att vi behöver ett nytt avtal med Sveriges Frimärkshandlareförbund. Innehållet i ett sådant avtal diskuterades och styrelsen går nu vidare
med detta i en diskussion med Frimärkshandlareförbundet.

Utställning 2016
Hallfrim 2016 äger rum i Halmstad den 12–14 augusti. Utställningen blir såväl en
nationell som regional frimärks- och vykortsutställning. Reglemente och anmälningsblankett finns att hämta på förbundets hemsida: http://www.sff.nu/
hallfrim2016/ Mer information om utställningen finns att läsa på Hallfrims hemsida:
http://www.hallfrim2016.se/

Kurs för utställningsarrangörer
Vi behöver fler regionala och nationella utställningar under de närmaste åren. För
närvarande har vi endast Hallfrim 2016 den 12–14 augusti i Halmstad som är inplanerat. Ett beslut fattades att uppdra åt Mats Söderberg att anordna en kurs för
utställningsarrangörer. Se vår hemsida för ytterligare information:
http://www.sff.nu/kurs-for-utstallningsarrangorer-vid-hallfrim/
Inför kongressen kommer vi att skicka ett nytt nyhetsbrev med information om
kursen.

Nya SFF-klubbar
SFF har fått tillökning med två frimärksklubbar. Det beslöts nämligen att anta
Marks Frimärksklubb och Stockholms Pensionärers Frimärksklubb som nya SFFföreningar.

När bildades din förening?
I förra informationsbrevet berättade vi att vi bygger upp en databas med information om när lokalföreningarna bildades. Ännu saknas information från många föreningar och förbundsstyrelsen ber därför alla föreningar att meddela datum för bildandet av er klubb. Skicka er information till Bo Dahlner, bo.dahlner@sff.nu

Nästa möte i förbundsstyrelsen
Nästa möte äger rum i Skara tisdagen den 26 januari.

God Jul och Gott Nytt År
Förbundsstyrelsen vill också önska alla medlemmar och särskilt de förtroendevalda
i alla föreningar en God Jul och ett Gott nytt år!
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