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Kallelse till årsmöte
Härmed kallas du till årsmöte i Huddinge Frimärks- och vykortsklubb, som avhålls i Tomtbergaskolans matsal den 20 mars 2018 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

Förslag till dagordning vid Huddinge
Frimärks- och vykortsklubbs årsmöte
tisdagen 20 mars 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötets ordförande justera årsmötets protokoll
Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och års
bokslut samt förslag till resultatdisposition
Revisorernas berättelse
Beslut om verksamhetsberättelse och årsbokslut inklusive för
slag till resultatdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av ordförande för ett år
Val av hälften av styrelseledamöterna för två år
Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant
Val av valberedning
Behandling av inkomna motioner
Behandling av styrelsens propositioner
Mötet avslutas

Huddinge frimärks-och vykortsklubb
Verksamhetsberättelse för 2017
Det fyrtiosjätte verksamhetsåret är till ända och styrelsen för Huddinge frimärks-och
vykortsklubb får härmed framlägga sin berättelse för det gångna året.
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Peter Lidbeck
Harold Löwing
Leif Ruud
Sten Flinke
Jan Eriksson
Ernst Schaffer
Carina Löfström
Bertil Eriksson
Roland Liljestam
Tomas Westman

Övriga funktionärer
Byteschef
vakant
Kataloger
Ernst Schaffer
Ungdomsledare
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck
Huddinge-Taggen Bertil Eriksson, Peter Lidbeck
Valberedning
Bertil Eriksson, Roland Liljestam och Kjell Svedjeby
Nya stadgar och nytt klubbnamn
Under året antogs nya stadgar (de gamla var år 2000) och
nytt klubbnamn som inkluderar vårt utvidgade samlingsområde, Huddinge frimärks-och vykortsklubb.
Sammanträden
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.
Medlemsantal
Vid årets slut var antalet seniormedlemmar 76 st (2016 79 st) och 33 juniorer.
Avgiften till klubben var 100 kr, familjemedlemskap 130 kr.
Lokal
Föreningen har haft sina sammankomster i Tomtbergaskolans matsal första och tredje
tisdagen i månaden under våren och hösten. Vårfesten hölls i Magasinet. Sedan hösten
måste vi betala lokalhyra för matsalen till kommunen.

Programverksamhet
Seniormedlemmarna har haft 15 sammankomster med två föredrag (båda från Huddinge Hembygdsförening: Gunnel Jacobsen om Tombergaskolans historia samt Ellert Ström om Huddinges historia from 20.000 år f.Kr.), flera korta och spontana
föredrag av medlemmar, lotterier, katalogutlåning, närvarolotterier, tävlingar, auktioner och framförallt frimärksbyten. Styrelsen arrangerade en miniutställning i montering, en vernissage med 5 deltagare. För att locka medlemmar att komma till våra
möten har vi haft ett närvarolotteri med fina priser. Årets fototävling lockade 6 deltagare. Bilderna kommer antagligen bli vykort.
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. Kjell Svedjeby samt några andra medlemmar
har sålt ur egna häften.
Donationer
Klubben har under året tacksamt mottagit ett antal frimärksdonationer från medlemmar och icke-medlemmar.
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.
Mälardalsträffen
Den 8 april arrangerade vi första Mälardalsträffen för vår del. Det var 11 handlare
som behövde alla de 25 borden som fanns tillgängliga. Utförlig rapport om träffen
finns i Taggen 2/2017.
Aktiviteter
Klubben deltog vid 1000 meter konst i Huddinge i september, på Frimärkets Dag i
kommunens huvudbibliotek samt Huddinge Hembygdsförenings julmarknad i Kulturhuset i november.
Ordförande höll ett föredrag den 12 oktober hos Ateljé Lyktan i Skogås om frimärken och vad man kan göra med dessa. Det kom ca 15 åhörare.
Klubben deltog i Huddinge kommuns arrangemang ”Seniorveckan” och det kom ca
10 seniorer. Gästerna fick sina medtagna samlingar värderade och råd om hur de
skulle använda sina märken.

Ekonomi
Vi hänvisar till den ekonomiska berättelsen.
Ungdomsavdelningen
Under året har ungdomsavdelningen haft egen förvaltning som berättar om deltagande i kurser och utställningar utöver aktiviteterna på klubbmötena.
Slutord
Styrelsen vill framföra sitt tack till alla medlemmar, speciellt till alla dem, som helhjärtat har ställt upp vid olika evenemang.
Ännu ett tack går till alla bidragsgivare till klubben.
Huddinge i januari 2018
Peter Lidbeck
Ordförande

Harold Löwing
Sekreterare

Leif Ruud
Kassör

Sten Flinke
Ledamot

Ernst Schaffer
Ledamot

Jan Eriksson
Ledamot

Carina Löfström
Ledamot

Programmet 2018
Våren 2018
16 jan
Frimärksbyte och auktion
6 feb
Frimärksbyte och auktion
20 feb
Frimärksbyte och auktion
6 mars
Föredrag
20 mars
Årsmöte
3 april
Frimärksbyte och auktion
17 april
Föredrag
15 maj
Våravslutning - OBS tidigare utlyst möte 1 maj utgår.
Hösten 2018
4 sep.
Frimärksbyte och auktion
18 sep.
Frimärksbyte och auktion
2 okt.
Frimärksbyte och auktion
16 okt.
Föredrag
6 nov.
Frimärksbyte och auktion
20 nov.
Halvårsmöte
4 dec.
Julfest

Hemlösa julkort från Göteborg
Lagom före julen 2017 fick jag Arne Karlssons julbrev. Efter att ha läst
det tyckte jag att det skulle passa in som artikel i Taggen. Arne Karlsson har tidigare bidragit med artiklar i Taggen och Postryttaren.
”Vi lever i en föränderlig värld. De traditionella julkorten och vykort är
på väg att ersättas av flyktiga opersonliga elektroniska meddelan-den.
Julnumret av FAKTUM, de hemlösas tidning i Göteborg, som distribuerats även i Skåne, innehöll i början av 2000-talet ark med julkort. Uppmaning på julkortsarken: Häll upp glöggen, fatta pennan, stöd Posten
och skriv ett julkort! Serietecknaren Joakim Lindengren har gjort de
flesta julkorten. Han är mest känd för serierna om baksträvaren Kapten
Stofil. I Faktum har Lindengren medverkat med serien Ett anstötligt liv
om livet på Göteborgs skuggsida. Serien kretsar kring uteliggaren
Skrubbefar med
GAIS-mössa och
dennes hemlösa vänner. Miljöer och figurer ur Ett anstötligt
liv har lyfts in i julkorten. Men det som
ger det extra spännande är att Lindengren har plagierat
kända julmotiv. I
nedanstående julkort
(överst) år 2008 har
noga följts Jenny Nyström (1854-1946)
förlagan (underst).

Motiv år 2009 med ”hembränningstomtar” (nedan tv) där hade jag
svårt att finna förlagan. Jag sökte bland Jenny Nyströms julkort, men
vykortsentusiasten Bengt Adickes i Göteborg kom med det förlösande
att förlagan finns bland kort ritade av Jennys son, Curt Nyström (1893
-1965).

År 2007 bjöds bl.a.
på ett julkortskollage
(th) där i högerdelen
är inlagt Karl-Bertil
från Karl-Bertil
Jonssons julafton av
Tage Danielsson/Per
Åhlin. De bärande
tomtarna i bildens
vänsterdel är hämtade från Jenny Nyströms julkort nr
9073 Axel Eliassons
förlag.

Joakim Lindengrens hemlöse figur (tv),
som utgavs
2005 och 2008,
har fått sällskap
av tomte och
grötfat i knäet
vilket avviker
från Anders
Olssons (19131999) förlaga
(th).

Ett av
julkorten år
2002
visar en
vindsurfande
tomte.
Förlagan till
detta
motiv
fann jag
på skivomslag till Yngve Stoors (1912-1985) smäktande Hawaiimusik.
Sjömansjul på Hawaii var något av signaturmelodi för Yngve Stoor.
Stockholmsflanörer kunde en bit in på 1980-talet Yngve Stoors musikaffär på Hantverkargatan.
Joakim Lindengren har även för omslag till sin tidning Kapten Stofil
inspirerats av andra storverk. Jag exemplifierar med ett vintrigt motiv
som noga följer förlagan i Tintin i Tibet.”
Arne Karlsson
(Av ombrytningstekniska skäl är de två bilderna inlagda på nästa sida.)

Samlarmässa i Enköping
Planera redan nu en trevlig vårutflykt till Enköping. Lördagen den 7
april äger en samlarmässa rum kl 9.30 – 15.00.
Lokal: Bergvretshallen, Svartriskagatan 2, vid Bergvretenskolan,
Fanna IP. 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.
Annons

FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort – plastfickor – insticksalbum
pergamynkuvert – pinsetter – förstoringsglas – kataloger.
Tfn: 0768-514102
kjell.svedjeby@gmail.com
Kjell Svedjeby

Påminnelser för hela 2018!
Medlemslotteri i Huddinge
frimärks– och vykortsklubb
I år, precis som tidigare, 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 2018.

Vid julfesten blev vinnarlistan enligt följande med vinnaren

sist = 1.
15
13
11
9
7
5
3
1

Bertil E
Åke B
Guy S
Johan H
Tomas W
Leif R
Lennart M
Tomas W

14 Bertil E
12 Lars Blomberg
10 Sture J
8 Sten F
6 Anders B
4 Leif R
2 Tomas W

En förutsättning för att vara med i lotteriet är att man har
betalat medlemsavgiften före årsmötet den 20 mars 2018 som det står i stadgarna.

Klubbvernissage
Vi erbjuder våra medlemmar att komma ut i ljuset och visa oss andra
vad man kan samla på.
Det blir en aktivitet där reglerna enbart består av de monteringsartiklar
som klubben tillhandahåller: A4-papper, fotohörn, fastsättare, plastremsor och plastfickor.
Enda kravet är att det är ett tema som illustreras med frimärken och/eller
försändelser inkl. vykort och som sätts upp på minst 16. Du måste skriva
en rubrik och några ord på varje blad som förklarar vad som visas.
Vi har valt att kalla det vernissage då vi enbart vill inspirera till att
samla ihop ett material som visar vad man kan samla och hur man kan
illustrera det med frimärken och försändelser inom temat. Det är därmed
ingen utställning som bedöms där stor vikt läggs på presentation. Vi fokuserar enbart på tema och innehåll. Alla som deltar kommer att få ett
pris.
Vernissagen kommer vi att ha vid halvårsmötet i november. Om man
börjar med att rota i lådor och pärmar och sorterar materialet brukar det
automatiskt ge idéer till teman. Låt oss ägna en del av den regniga delen
av sommaren till detta för att komma till första mötet i höst för anmälan
till klubbvernissagen.
Leif Ruud

Vid vernissagen den 21 november 2017 fanns det 5
samlingar där respektive skapare berättade om sin
samling och de olika objekten. De som ställde ut var:
Leif Ruud
Leif Bergman
Harold Löwing
Peter Lidbeck
Bertil Eriksson
Med det här uppropet hoppas vi att fler vill/vågar visa
vad man kan samla på.

Fototävling
För att få fram bra underlag till vykort, som klubben kan använda vid
olika aktiviteter vill vi ha en fototävling bland klubbens medlemmar.
En jury kommer att välja ut de bästa bilderna. Sex priser kommer att delas ut. Några bilder kommer att användas för framställning av Klubbvykort.
Huddinge är temat för tävlingen. Bilderna skall vara fotograferade inom
Huddinge kommuns gränser samt spegla något specifikt för Huddinge.
Bilder skall lämnas in i digitalt format. Det går bra att redan nu börja
söka och fotografera intressanta motiv. Glöm inte bort att Huddinge är
stort och omfattar även Stuvsta, Segeltorp, Flemmingsberg, Skogås och
Trångsund. Har du någon fråga kontakta mig.
Harold Löwing

Vid julfesten presenterades resultatet av 2017 års fototävling.
Extra roligt var att juryn hade utsett en nybörjare på tredje
plats.
Det utdelades tre vinster och tre hedersomnämnanden.
Vinnare
Sten Flinke
2:a
Juha Vilppunen
3:a
Maria Mittjas
Hedersomnämnanden Juha Vilppunen, Peter Lidbeck och
Harold Löwing
Alla deltagarna tyckte tydligen att fotografera Huddinge är
en kul aktivitet. Styrelsen vill uppmana fler att deltaga i tävlingen och visa kommunen ur sitt ”fotoöga”.

Vid julfesten hade Bertil ordnat en klurig frågesportstävling där det
gällde att tänka sig för på olika frågealternativen.
Med 9 rätt och bäst var Heinz och Roland.
8 rätt hade Ulf, Leif B och Håkan B.
7 rätt hade Janne W, Carina och Peter
6 rätt hade Leif R och Sten.
Julfestlotteriet brukar vara en riktig höjdpunkt med en bra spridning
bland vinnarna (bortsett från två personer):
Högsta vinsten tog
Sten
Sedan följde som 2:a Janne
3:a Kjell
4:a Ernst
5:a Guy
6:a Guy
7:a Roland
8:a Janne
9:a Ulf
10:a Leif B
Annons
Jag håller på med att göra en liten samling om gatukonstnärerna i
Södra Ängby i västra Stockholm och saknar material (vykort, frimärken och häftesomslag) på
John Börjeson
1835–1910
Egron Lundgren
1815–1875
Gustaf Lundberg
1695–1786
Johan Fredrik Höckert 1826–1866
Elias Martin
1739–1818
Johan Peter Molin
1814–1873
Per Ekström
1844–1935
Pehr Hörberg
1746–1816
Kontakta mig på klubbmöte.
Peter Lidbeck

Frimärkskataloger
A
B

Länder
Facit
Facit postal

År
2014
2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
10
11a
11b
12a
12b
12c
13a
13b
14

Mellaneuropa (Lichtenstein – Ungern)
Sydvästeuropa (Andorra – Spanien)
Sydeuropa (Albanien – Vatikanen)
Sydosteuropa (Bulgarien – Cypern)
Nordeuropa (Danmark – Sverige)
Västeuropa (Belgien – Holland)
Östeuropa (Karpatien – Ukraina)
Tyskland
China
Japan – Mongoliet
Nord- och Centralamerika
Sydamerika
Karibien
Syd- o Centralafrika
Västafrika
Nord- o Östafrika
Syd- och Sydostasien
Central- och Östasien
Australien

2008
2008
2008
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
2005-06
2008
2008
2000
2001
2000
2002
2001-02
1997
1998
1998
2005-06

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.
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.

