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Medlemsavgiften, som kan betalas in på plusgirokontot ovan (glöm ej
namn och adress), är 100 kr för seniorer. Nya medlemmar kan anslutas
till Sveriges Filatelistförbund, medlemsavgiften 520 kr, totalt 620 kr där
förbundstidskriften Filatelisten ingår.
Adressen till klubbens hemsida: www.huddingefk.se
Juniorer (25 år och yngre) betalar 70 kr för medlemskap i Huddinge Frimärksklubb och SFU.
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Kallelse till årsmöte
Härmed kallas du till årsmöte i Huddinge Frimärksklubb, som avhålls i
Tomtbergaskolans matsal den 17 mars 2015 kl. 19.00 med nedanstående
dagordning.
Har du en övrig fråga måste du anmäla den till styrelsen en vecka före
årsmötet för att den ska kunna behandlas av styrelsen.

Förslag till dagordning vid Huddinge Frimärksklubbs årsmöte
tisdagen 17 mars 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
Godkännande av dagordning
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhet- och kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter: a) Två ordinarie ledamöter på 2 år,
b) Suppleanter för 1 år
Val av revisorer: a) Två ordinarie revisorer för 1 år.
b) En suppleant för 1 år
Val av valberedning: Tre ledamöter, varav en sammankallande
Övriga anmälda frågor
Avslutning

Huddinge Frimärksklubb
Verksamhetsberättelse
för året 2014
Det fyrtiotredje verksamhetsåret är till ända och styrelsen för Huddinge Frimärksklubb
får härmed framlägga sin berättelse för det gångna året.

Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Peter Lidbeck
Harold Löwing
Leif Ruud
Anders Höglund
Jan Eriksson
Tomas Westman
Sten Flinke
Ernst Schaffer
Bertil Eriksson
Roland Liljestam
Bo Krantz

Övriga funktionärer
Byteschef
Kataloger
Lotterier
Ungdomsledare
Huddinge-Taggen

vakant
Ernst Schaffer
Roland Liljestam
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck

Valberedning
Bertil Eriksson, Roland Liljestam och Maria Mittjas.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.

Medlemsantal
Vid årets slut var antalet seniormedlemmar 73 st (2013 82 st)
Avgiften till klubben var 100 kr, familjemedlemskap 130 kr

Programverksamhet
Seniormedlemmarna har haft 15 sammankomster med två föredrag - Claes Waern
berättade om hur Simón lurade Bolivias postverk och Peter Lidbeck berättade om
en filatelistisk bilresa i Österrike, lotterier, katalogutlåning, närvarolotterier, tävlingar,
auktioner och framförallt frimärksbyten. Klubben deltog vid 1000 meter konst i Huddinge i september samt på Frimärkets Dag i kommunens huvudbibliotek.

Hemsida
Hemsidan utvecklas sakta till det bättre. Styrelsen har haft stor nytta av den i sina
kontakter med kommunen och allmänheten, som också använder den i sina kontakter
med klubben.

Bytesverksamheten
Klubben har inte haft en organiserad verksamhet med riktiga byteshäften pga att ingen har kunnat åtaga sig uppgiften.

Donationer
Klubben har under året tacksamt mottagit ett mindre antal frimärksdonationer från
medlemmar och icke-medlemmar – mest material för juniorerna.

Information
Huddinge-Taggen har under året utkommit med 4 nummer. Ansvariga för tidningen
har varit: Bertil Eriksson och Peter Lidbeck. Redaktionen tackar för inkomna bidrag.

Aktiviteter
Styrelsen har på årsmötets begäran ordnat två aktiviteter under oktober: Dels en
mycket uppskattad visning av Postens tryckeri i Kista där 4 medlemmar deltog och
dels en frimärksvandring på västra Södermalm med 6 deltagande medlemmar.
Klubben hade i samband med Huddinge kommuns arrangemang ”Seniorveckan” öppet hus den 2 september för huddingeboende som kom och ville få information om
sina samlingar. Det var lika många gäster (15 st) som närvarande medlemmar (15 st)!

Lokal
Föreningen har haft sina sammankomster i Tomtbergaskolans matsal första och tredje
tisdagen i månaden under våren och hösten. Vårfesten hölls i Magasinet i Segeltorp.

Ekonomi
Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen.

Ungdomsavdelningen
Under året har ungdomsavdelningen haft egen förvaltning. Verksamheten redovisas i
egen berättelse.

Slutord
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla medlemmar, speciellt till alla dem, som hel-

hjärtat har ställt upp vid olika evenemang.
Ännu ett tack går till alla bidragsgivare till klubben och då inte minst till Huddinge
kommun.
Huddinge i februari 2015

Peter Lidbeck
Ordförande

Harold Löwing
Sekreterare

Anders Höglund
Ledamot

Leif Ruud
Kassör

Jan Eriksson
Ledamot

Våravslutningen 5 maj
Sker i traditionell anda på Magasinet (samma ställe som tidigare år),
som ligger vid Juringe Gård, nära Gamla Södertäljevägen. De som inte
vet var Magasinet ligger och/eller önskar biltransport anmäler detta till
undertecknad, tfn 669 44 08.
Om vädret tillåter kommer vi ha en tipspromenad utomhus. Därefter blir
det en enkel förtäring (mat och dryck, kaffe och något litet sött tilltugg).
Vi står själva för arrangemanget, så några frivilliga krafter är välkomna.
För att kunna beräkna mängden mat måste vi veta precis hur många som
kommer. Anmäl dig till mig, antingen på klubbmöte eller ring mig i bostaden – senast den 21 april.
Peter Lidbeck

Mässor 2015
Nedan presenteras en lista över mässor under 2015, som inte är komplett. Det kan finnas entréavgifter. Tiderna kan ändras under året. I vissa
fall saknas datum, som kan dyka upp senare.
Lö-Sö 3-4/1 Jakobsberg. Antik- och samlarmässa, Lö kl 10-16, Sö kl
10-15 Sporthallen, Mjölnarvägen 3. Arrangör Mäss-Card. Entré 50 kr el.
100 kr).

som jag känner till på Södermalm och i Gamla Stan. De är:
Rosenlundsgatan
Kocksgatan
Postmuseet
På postmuseet har man öppet stor del av dagen utan avbrott. Kanonbra! Det finns en stämpel med adress. Toppen! Personalen är
glad och trevlig!
På Rosenlundsgatan får jag hjälp med att stämpla eller låna stämpeln. Mycket bra!
Min favorit är dock kontoret på Kocksgatan/Östgötagatan. Här får
jag bra stämpelservice. Adressen Kocksgatan finns i stämpeln.
Jag har kanske haft tur för när jag kommer är det aldrig någon kö
att tala om. Det bästa av allt är att man här försöker ge sina besökare ett ord på vägen. På ett blädderblock vid ingången finns under öppettider ett tänkvärt ordspråk som t.ex.

En del är visa - Och en del är på annat vis
Stockholmsvandraren Peter Lidbeck

Här ovan finns Bertils frågor som vi andra fick grunna på vid julfesten.
Den rätta svarsraden finns på annan plats i tidningen.
Lycka till.

Föredragshållare i vår
Hans Harlén har under lång tid samlat på sig fakta, främst från
Stockholm, och presenterat detta i 14 olika böcker.
En bok är "Stockholm ur helikopterperspektiv" där det finns
mängder av flygbilder av Stockholm och hur staden ser ut år
2012. En annan bok är "Stockholmskuriosa" där man får veta allt
man inte behöver veta om Stockholm.
Hans har också, tillsammans med sin hustru Eivy, dokumenterat
konsten i Söderort och Västerort i två böcker med flera hundra
fina bilder. Hans, som också är filatelist och har tillhört Trygg
Hansas frimärksklubb, har tidigare besökt klubben i form av domare i vårt klubbmästerskap och kommer nu på besök den 3 mars
för att berätta om sina böcker.
Den 21 april berättar Leif Bergman om något ur sitt stora filatelistiska kunnande.

MEDLEMSLOTTERI i
Huddinge frimärksklubb
I år kommer klubben att ordna ett medlemslotteri med fina priser.
Syftet är att stimulera till ökad närvaro på tisdagsträffarna, att få
nya medlemmar och att behålla gamla. Dessutom kan det vara kul
med lite spänning! Så här går det till:
Varje medlem, som betalt medlemsavgift, får en lott. För varje
besök på årets klubbträffar, 14 st, erhålls ytterligare en lott. Det
kan alltså löna sig att komma på mötena! Lotterna är gratis!
Dragningen sker vid julfesten i december.
Vinsterna kommer att bestå av presentkort och frimärken eller
tillbehör:
Pris
Värde
1
700 kr (presentkort)
2
350 kr (presentkort)
3
200 kr (presentkort)
4
100 kr
5
100 kr
6-10
75 kr
11-15
50 kr

Bytesmarknad på Söder
Här möts säljare och besökare. Entrén är fri.
Årets dagar och tider: 1/3, 29/3, 3/5, 7/6, 16/8, 6/9, 4/10, 1/11 och
6/12. Kl 13.00-ca 15.30.
Adressen: Tjärhovsgatan 34 Södermalm Stockholm.
Upplysningar genom hans.olof.zander@gmail.com.

Julfesten
Den 2 december hade klubben sin julfest i Tomtbergaskolan. Vi
var 20 som tyckte det kunde vara trevligt och gott med något annat än frimärken. Efter lite ”värmande” alkoholfri glögg och lite
inledande småprat gick vi loss på vad Ernst Schaffer hade dukat
upp. Det var några olika korvar, patéer, skinka och ost. Han hade
lagt upp maten på stora fat så det var enkelt för de hungriga medlemmarna att ta för sig. Som avslutning blev det kaffe och kakor.
Leif Ruud hade ordnat med jättegoda pepparkakshjärtan.
Som vanligt hade vi tallrikslotteri. Bertil Eriksson hade ordnat
med en frågetävling (som finns på annan plats i denna tidning).
Försök att få fler än 12 rätt utan att fusktitta på svaren. 12 rätt var
bästa resultatet på festen. Festen avslutades med ett större lotteri.
Sedan tackade vi varandra för i år och önskade varandra en god
Peter Lidbeck
långhelg.

Programmet 2015
Vårens mötesdagar är fastlagda.
20 jan
Byteshäften och auktion
3 feb
Byteshäften och auktion
17 feb
Byteshäften och auktion
3 mars
Föredrag av Hans Harlén
17 mars
Årsmöte
7 april
Byteshäften och auktion
21 april
Föredrag av Leif Bergman
5 maj
Våravslutning
Höstens mötesdagar

1 sep.
15 sep.
6 okt.
20 okt.
3 nov.
17 nov.
1 dec.

Byteshäften och auktion
Byteshäften och auktion
Byteshäften och auktion
Föredrag
Byteshäften och auktion
Halvårsmöte
Julfest

Frimärkets Dag 28 mars
Klubben arrangerar även i år FD. Vi kommer att hålla till i huvudbiblioteket bredvid kommunhuset kl 11-15. Det kommer att finnas
nya frimärken och specialstämpel samt en liten skärmutställning. Vi
kommer att informera om klubbens verksamhet och svara på frågor
runt vår hobby. Alla hjärtligt välkomna!

Samlarmässa i Enköping
Planera redan nu en trevlig vårutflykt till Enköping. Lördagen den
28 mars äger en samlarmässa rum kl 9.30 – 15.00. Lokal: St Ilianshallen i korsningen St Persgatan – Långgatan nära St Iliansskolan,
Fjärdhundragatan 14. På mässan saluförs bl.a. glas, porslin, leksaker, böcker, koppar, silver, guld, mynt, frimärken, brev, vykort, allmoge, kortlekar, kuriosa. Inträde 30 kr. Fri parkering. Servering
finns. Arrangör är Enköpings filatelistförening.

Trevliga postkontor
När nu posten sedan länge har lagt ut sin verksamhet (att sälja frimärken och stämpla dessa) till butiker och tobaksaffärer har jag som
kund funderat lite runt detta. När jag som kund vill köpa något vill
jag känna lugn och ro samt bli bemött som om jag vore en speciell
kund tillsammans med ett leende eller skratt.
Jag köper sällan eller aldrig något hos en tobaksaffär. Därför vet jag
inget om hur det är att handla där. I de livsmedelsaffärer som jag har
lite erfarenhet ifrån är postärenden lika upphetsande som att veckohandla och köa/betala/packa matvarorna. Lika med NOLL! Därför
har jag sedan flera år besökt de tre postkontoren = företagscenter

Lö-Sö 31/1-1/2 Västerås. Antik- och samlarmässa, Lö 10-17, Sö 1017, Bombardier Arena, Rocklunda. Entré 80 kr
Lö-Sö 7-8/2 Uppsala. Antik- och samlarmässa, Lö 10-17, Sö 10-17
Fyrishov (nya multihallarna). Entré 80 kr
Lö 7/2 Göteborg. Frimärksmässa med frimärken, brev och vykort, kl
10-15. Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal
Lö 21/2 Haninge (Stockholm). Södertörns Vykorts & frimärkmässa,
kl 10-16 Runstensskolan, Runstensvägen 9. Pendeltåg till Handens
station.
Lö 28/2 Eskilstuna. Eskilstuna Vykortsförenings vykortsmässa, kl
10-15, Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80.
Lö 7/3 Falköping. Samlarmässa för frimärken och vykort, kl 10-15
Folkets Park, Trinnöjegatan.
Sö 8/3 Malmö, Malmö Vykortsmässa (även brev och frimärken), kl
10-15 Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61. Bussar 4 eller 34 från
Malmö C
Fre-Sö 13-15/3 Värnamo. Wernamo 2015. Nationell frimärks- och
vykortsutställning, Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, Sö kl 10-15 Gummifabriken i Värnamo.
Lö 21/3 Uppsala. Vykortets Dag 2015, kl 10-16, Vaksalaskolans
matsal, vid Vaksala Torg
Lö 28/3 Enköping. Enköpings Filatelistförenings samlarmässa med
bl a frimärken och vykort, kl 9.30-15 S:t Ilianshallen, korsningen S:t
Persgatan/Långgatan
Sö 29/3 Alvesta. Fri-Vy 2014, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-16,
Folkets Hus, Allbogatan 17
Sö 29/3 Skara. Vykorts- och frimärkssmässa, kl 11-16
Västergötlands Museum, Stadsträdgården (nära domkyrkan)
Lö 4/4 Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm,
kl 9-15 Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Lö 18/4 Tammerfors. Finska vykortsförbundet Apollos vykortsmässa kl . Postmuseum
Lö 25/4 Helsingborg. FriMynt 2015, kl 11-18 Idrottens Hus
Sö 10/5 Olofström. Vykortsmässa, kl 10-15 Folkets Hus. Östra Storgatan 24.
Lö 9/5 Ystad. Ystamps-2015. Frimärks- och vykortsmässa, kl Lokal?
Lö x/x Lindesberg. Bergslagsträff med frimärken och vykort, kl 9-ca
17, Masugnen Dalkarlshyttan

Lö x/6 Ørje. Norsk-Svensk vykortsmässa, kl 11-17 Marker Idrottshall, invid E18 Stockholm-Oslo, 6 km från svenska gränsen
(Töcksfors)
To x/7 Östhammar. Antik- och samlarmässa kl 10-16.30
Ishallen, vid infarten (bakom Willys). Entré 25 kr
Fre-Lö x-x/8 Ransäter. Antik- och samlarmässa inomhus och utomhus, Fre kl 14-18, Lö kl 9-16 Ransäters Hembygdsgård, vid riksväg 62, ca 5 mil norr om Karlstad. Entré Fre 100 kr, Lö 60 kr
Lö x/9 Östersund. Regional träff med frimärken och vykort
Lokal och tider meddelas senare
Sö 27/9 Huskvarna. Frivy 2015, frimärks- och vykortsmässa, kl 10
-16, Huskvarna Folkets Park
Lö x/10 Valbo (nära Gävle). Vykortsmässa, kl 10-15 Ny lokal?
Lö x/10 Norrköping. Pekingträffen-15, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-15 Rikscity Dagcentral, Norralundsgatan 7
Lö 25/10 (24/10?) Örebro. Mälardalsträff med frimärken och vykort, kl 10-15 Läromedia, Ormestagatan 2
Fre-Sö 30/10-1/11 Täby (Stockholm). Nordia 2015. Nordisk Frimärks- och vykortsutställning, Fre kl 10-19, Lö kl 9-17, Sö kl 9-15
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 (Roslagsbanan, hållplats Galoppfältet)
Lö 31/10 Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort
mm, kl 9-15 Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Sö 15/11 Råsunda (Stockholm). Vykortsmässa arrangerad av Nova
Frimärken, kl 10-16 Råsundaskolans matsal, Ekensbergsvägen (92),
T-bana Solna Centrum, Tvärbanan Solna Centrum

René Ericson
I början av december avled René, 87 år gammal. Under många år satt
han i föreningens styrelse. När det drog ihop sig till något extra som
FD eller någon utställning var han alltid på ”hugget”. Han gjorde en
stor insats genom att sortera frimärken och ordna lotterivinster, höll
alltid i ”Peka rätt”-tävlingar och var en klubbambassadör för nya
medlemmar genom att lotsa in dem i vår krets.
Han var länge klubbens bibliotekarie för våra frimärkskataloger.
René tyckte om att hålla i klubban på våra auktioner. Då fick han tillfälle att prata fritt om frimärken. På senare år började han höra lite
dåligt på vänster öra. Eftersom jag alltid sitter snett bakom auktionsförrättaren till vänster så hörde han inte alltid när jag bjöd på något
objekt. Tills jag lärde mig och började låta som en mistlur för att påkalla hans uppmärksamhet.
På mina vandringar söder om Stockholm kom jag flera gånger förbi
René. Han var alltid snabb med att fixa kaffe och kaka. Sedan blev
det långsnack. Var det på hösten jag kom fick jag alltid frukt med
mig från hans träd på tomten.
René var lätt umgås med - och alltid snabb till skratt.
Jag kommer att sakna honom mycket.
Peter Lidbeck
Rätt svar till julfestfrågorna: 2, 1, 2, 1, 2, 1, x, 1, x, 1, x, 1, x, 1, x

Regler för lån av kataloger i HFK
Klubbens frimärkskataloger sköts av Ernst Schaffer. Du beställer kataloger endera vid klubbmöten eller genom att ringa Ernst på 08-604
19 95 eller 070-578 81 06.
Lånetiden är två veckor. Vill du behålla den ytterligare en tvåveckorsperiod, måste du kontakta Ernst, för att efterhöra att den inte är
beställd.
Hantera katalogerna varsamt och gör inga anteckningar eller markeringar i dem.
Förlorad eller förstörd katalog ersätts av den som lånat den.

Frimärkskataloger
A
B

Länder
Facit
Facit postal

År
2014
2004

1
2
3
4
5
6
7
8

Mellaneuropa (Lichtenstein – Ungern)
Sydvästeuropa (Andorra – Spanien)
Sydeuropa (Albanien – Vatikanen)
Sydosteuropa (Bulgarien – Cypern)
Nordeuropa (Danmark – Sverige)
Västeuropa (Belgien – Holland)
Östeuropa (Karpatien – Ukraina)
Tyskland

2008
2008
2008
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
2005-06

9a
9b

China
Japan – Mongoliet

2008
2008

10 Nord- och Centralamerika
11a Sydamerika
11b Karibien

2000
2001
2000

12a Syd- o Centralafrika
12b Västafrika
12c Nord- o Östafrika

2002
2001-02
1997

13a Syd- och Sydostasien
13b Central- och Östasien

1998
1998

14

2005-06

Australien

Klubbens frimärkskataloger sköts av Ernst Schaffer, som tar med sig
beställda kataloger till våra möten.
Läs Reglerna för kataloglån till vänster.
Klubben har en speciell lampa för att studera vattenmärken o.d. Här
gäller samma regler.

Avsändare:
Huddinge Frimärksklubb
c/o Peter Lidbeck
Brännkyrkagatan 87 V
118 23 Stockholm
Glöm inte att informera
klubben när du byter
adress.
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