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Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
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Peter Lidbeck
Huddinge Frimärksklubb
c/o Peter Lidbeck
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Huddinge Frimärksklubbs styrelse:
Peter Lidbeck
08-669 44 08
Leif Ruud
010-714 81 68
Harold Löwing
08-774 92 37
Anders Höglund
08-640 44 90
Jan Eriksson
08-668 78 62

Suppleanter

René Ericson
Ernst Schaffer
Maria Mittjas

Ungdomsavdelningen

Bertil Eriksson, Peter Lidbeck

Klubben plusgiro

5 27 72-1

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 430 kr, totalt 530 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.
Information om klubbens kataloger hittar du på omslagets tredje sida.

Kallelse till årsmöte
Härmed kallas du till årsmöte i Huddinge Frimärksklubb, som avhålls i
Tomtbergaskolans matsal den 18 mars 2014 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 18 mars 2014
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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) Ordförande på år, b) Två ordinarie ledamöter på 2 år, c) 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
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Huddinge Frimärksklubb
Verksamhetsberättelse
för året 2013
Det fyrtioandra 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
Maria Mittjas
René Ericson
Ernst Schaffer
Bertil Eriksson
Roland Liljestam
Bo Krantz

Övriga funktionärer
Byteschef
Kataloger
Lotterier
Ungdomsledare
Huddinge-Taggen

Maria Mittjas
René Ericson
Roland Liljestam
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck

Valberedning
Bertil Eriksson, Roland Liljestam, René Ericson

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.

Medlemsantal
Vid årets slut var antalet seniormedlemmar 82 st.
Avgiften till klubben var 100 kr, familjemedlemskap 130 kr
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Programverksamhet
Seniormedlemmarna har haft 15 sammankomster med två föredrag, lotterier, katalogutlåning, närvarolotterier, tävlingar, större och mindre auktioner och framförallt frimärksbyten. Klubben deltog vid 1000 meter konst i Huddinge i september samtidigt med Frimärkets Dag.

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
Byteschef har varit Maria Mittjas.

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.

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 helhjärtat 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 2014
Peter Lidbeck
Ordförande

Harold Löwing
Sekreterare

Anders Höglund
Ledamot

Leif Ruud
Kassör
Jan Eriksson
Ledamot

Våravslutningen 6 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 15 april.
Peter Lidbeck

Bytesmarknad på Söder
Här möts säljare och besökare. Entrén är fri. Liten servering med billigt
fika finns.
Årets dagar och tider:
23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 31/8, 28/9, 26/10 och 30/11.
Alla dagar mellan 13.00 ca.15.30.
Allt händer på Tjärhovsgatan 34 Södermalm Stockholm.
Vidare upplysningar, bordsbokning osv. till
hans.olof.zander@gmail.com.

Vykortsmässa
2014
Lördagen de 22 februari kl 10-15 i Vilsta Sporthotell,

Frimärkets Dag 29 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!
Peter Lidbeck

Nya frimärken
Den 16 januari gav posten ut frimärken i samarbete med World Childhood Foundation. Vår drottning Silvia gör ett storartat arbete för utsatta
barn och för varje sålt häfte går 10 kronor till att ge dessa barn ett bättre
liv.
Det är fjärde gången posten ger ut denna typ av välgörenhetsmärken.
Grundkriteriet måste vara att organisationen måste vara aktiv inom områdena hjälp, hälsa och miljö samt att den måste arbeta för att förbättra
människors levnadsförhållanden.
Fler nya frimärken bak i tidningen.

Samlarmässa i Enköping
Planera redan nu en trevlig vårutflykt till Enköping. Lördagen den 5
april 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 20 kr. Fri parkering. Servering finns. Arrangör är Enköpings filatelistförening.

Så det kan bli
När man varit ute och haft det trevligt med sina vänner en kväll kan
man vara orolig för en poliskontroll på hemvägen.
- I vilket fall som helst var jag ute en kväll med några vänner och det
blev först ett antal drinkar som avslutades med ett väldigt gott rödvin.
Jag kände mig i fin form samtidigt som jag visste att jag hade passerat
gränsen. Därför gjorde jag något som jag aldrig gjort förut … jag tog
en taxi hem.
Och se – det var en poliskontroll på vägen. Men eftersom det var en
taxi vinkades den förbi. Jag kom ordentligt hem. Det var skönt och
förvånande eftersom jag aldrig kört en taxi tidigare. Jag vet inte var
jag fick fatt på den och nu står den i mitt garage – och jag vet inte vad
jag ska göra med den.

Trollsländan på Facit 1092 är ett rovdjur med ringa anknytning till
artikeln nedan.
Med ett leende minns man den söta barnrepliken:
- Pappa, vad är det?
- Det är en trollslända, eller kanske en dagslända. Den lever bara en
dag, sen dör den.
- Pappa, vicken jäla tur med vädret han hade!
Men det finns även nattsländor. En sådan slända börjar sitt liv som
larv och har av oss döpts till Myrlejon. Ett annat namn är Sandpill.
Varelsen lever två säsonger, larven lever i lös sand där den gräver ner
sig i botten på en liten sandkrater. Den väntar på att någon insekt, oftast någon myra, skall komma förbi och hasa ner utefter kraterväggen.
Larven passar på att med sina kraftiga klor hålla fast bytet och tömma

dess kropp på näringsrikt innehåll och sen med en kraftig knyck kasta
liket över kraterkanten.
Linné utforskade naturligtvis larven och fann att den saknar ändtarm
men fann ingen förklaring till detta.
Larven har ett mycket rymligt magasin i akterdelen där all näring med
slaggprodukter sparas.
Den har vidare ett mycket starkt spinnmaskineri där bak, så när tiden
är mogen spinner den en mycket kraftig kokong av magasininnehållet
och lever som puppa till kokongen spräcks och en fräsch nattslända
flyger ut. Till skillnad från sitt tidigare liv lever den fredligt på enbart
fruktsafter.
Myrlejonet/Sandpillaren finns nog över hela landet, men den mest
perfekta platsen finns i sandberget Ulla Hau på Fårö, där forskare/
intresserade brukar kalla dem för Gropfolket.
Restips med utmaning:
Besök Ulla Hau eller annan lämplig plats och försök att liksom småpojkarna blottlägga larven med ett enda blås. Det är inte lätt – men det
är kul när man kan tekniken. Dessutom har Du chans att vinna 5 eller
10 kulor, beroende på insatsen.
PS. Ulla Hau är ett flygsandfält som uppkom vid mitten på 1700-talet
som en stor vandringsdyn. Den är nu till stora delar bunden av vegetation och området är fridlyst.
Sven-Gösta Liljekvist
Som producent av Taggen kan jag ta mig vissa friheter. Har du en
massa belgiska frimärken som bara ligger och ”skräpar”. Jag tar gärna
hand om skräpet. Belgien är mitt senaste samlingsområde. Ring mig
gärna på tfn 08-669 44 08.
Peter Lidbeck

Något om nya frimärken
Under många år har Taggen fått information från posten om nya frimärken per mejl. Men det gäller tydligen inte längre. Därför blir den
här information väldigt knapphändig.

Den 16 januari utkom En svensk klassiker med 5 motiv: Lidingöloppet,
Vasaloppet eller Engelbrektsloppet, Vansbrosimning och Vätternrundan
på cykel (30 mil). Klassikern har funnits i 40 år.
Umeå-Riga kulturhuvudstäder 2014—självhäftande rullfrimärke med
motiv från bildmuseet i Umeå och nationalbiblioteket i Riga. Kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985 och syftet är att öka det kulturella utbytet i Europa och väcka intresse för den kulturella rikedomen inom EU.
Den 17 mars utkommer Norden vid havet—skepp på havet med två motiv som visar isbrytarna Ymer och Atle.
Den 27 mars kommer Zlatan Ibrahimovic ut med 5 motiv lagom till Frimärkets Dag.
Samma dag utkommer Carl Michael Bellman, ett motiv med valören
100 kr. Många privatpersoner och småföretagare vill ha märken för
tyngre försändelser. Det är graverat och har försetts med mikrotexter—
två viktiga säkerhetsdetaljer. Nu är det dags att putsa förstoringsglasen.

Efterlysning
Klubbens bok “Huddinge Posthistoria” ska uppdateras och omarbetas.
Därför ber vi medlemmarna att få låna ert Huddingematerial = stämplar,
brev, helsaker, bilder osv. Kontakta oss på medlemsmötena och visa vad
ni har.
Leif Bergman och Leif Ruud

Frimärkskataloger
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Länder
Facit
Facit postal

År
2010
2004

1
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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 René Ericson, som tar med sig beställda kataloger till våra möten. Du beställer kataloger genom att ringa
René på telefon 08-88 15 09 eller mobil 072-333 15 09 för att kontrollera
om katalogen du vill ha tag på finns hemma eller om den är utlånad.

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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