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Kallelse till årsmöte
Härmed kallas du till årsmöte i Huddinge Frimärksklubb, som
avhålls i Tomtbergaskolans matsal den 19 mars 2013 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 19 mars
2013
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
5 Godkännande av dagordning
6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7 Fastställande av röstlängd
8 Styrelsens verksamhet- och kassaberättelse
9 Revisionsberättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av styrelseledamöter: a) Två ordinarie ledamöter på 2
år,
b) Suppleanter för 1 år
12 Val av revisorer: a) Två ordinarie revisorer för 1 år.
b) En suppleant för 1 år
13 Val av valberedning: Tre ledamöter, varav en sammankallande
14 Övriga anmälda frågor
15 Avslutning

Verksamhetsberättelse för året 2012
Det fyrtioförsta 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
Kjell Svedjeby
Kataloger
René Ericson
Lotterier
Roland Liljestam
Ungdomsledare
Bertil Eriksson, Peter Lidbeck
Huddinge-Taggen
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 78 st.

Avgiften till klubben var 100 kr, familjemedlemskap 130 kr.
Programverksamhet
Seniormedlemmarna har haft 15 sammankomster med föredrag, lotterier, katalogutlåning, tävlingar, 4 större auktioner
och flera miniauktioner och framförallt frimärksbyten. Närvarolotterierna och miniauktioner hade vi på varje möte när det
inte krockade med någon annan aktivitet. Klubben deltog som
vanligt i 1000 meter konst i september samt ordnade ett FDarrangemang vid Folkets Hus i Huddinge, vilket omnämnts i
Filatelistens sista nummer för 2012.
Hemsida
www.huddingefk.se Via sidan kommunicerar kommun och
allmänhet med klubben. Sidan utvecklas hela tiden till det
bättre.
Huddex 2012
Utställningen ägde rum 3-4 mars 2012. En berättelse om utställningen finns i Taggen 2/2012.
Bytesverksamheten
Byteschef har varit Kjell Svedjeby.
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 2013
Peter Lidbeck, ordförande
Harold Löwing, sekreterare
Leif Ruud, kassör
Anders Höglund, ledamot
Jan Eriksson, ledamot

Samlarmässa i
Enköping
Planera redan nu en trevlig vårutflykt till Enköping. Lördagen
den 6 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 filatelist-förening.

Våravslutningen 7 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 Magsinet 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 16 april.
Peter Lidbeck
Visste du att…
Brevbärare i viktorianska England kallades i folkmun för rödhakar, eller "robins".
Anledningen var att de bar röda uniformer. Viktorianska julkort visade ofta en rödhake som delade ut julpost.
I Havanna bodde Hemingway under många år och hans hotellrum finns bevarat som ett museum. Staden hade många
tiggare och glädjen hos gatsoparen över att ha fått två pennor
går inte att beskriva. Man var glad för allt man kunde få, vi
hade med oss 40 pennor och de försvann i ett navs.
Ja dessa rader ger förhoppningsvis en liten bild av Cuba och
dess intressanta historia.
Bertil Eriksson

Bytesmarknad på
Södermalm
Här möts säljare och besökare. Entrén är fri. Liten servering
med billigt fika finns. Årets dagar och tider:
24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 25/8, 22/9, 27/10 och 24/11 kl 13.00 -

Raoul Wallenberg populäraste frimärket 2012
Raoul Wallenberg med sitt engagemang och sin humanitära
gärning är en värdig vinnare. Frimärket utformades av Gustav
Mårtensson och graverades av Lars Sjööblom.
Fotoförlagan till porträttet i förgrunden är från Everett Collection/IBL Bildbyrå. Frimärket ingår i ett block där motiven i
marginalen runt frimärkena visar ett skyddspass och en gatubild från Budapest, fotograferad av Thomas Veres. Valören är
12 kronor, för utrikes brev och hälsningar.
Frimärket gavs ut den 10 maj 2012 men redan i december
2011 avslöjade Posten frimärksmotivet i samband med upptakten till minnesåret.
Vid offentliggörandet närvarade Raoul Wallenbergs syster
Nina Lagergren som på nära håll följde framtagningen av frimärket, och besökte Postens frimärkstryckeri i samband med
tryckstarten i mars 2012.
- Vi tycker frimärket är så informativt. Där finns skyddspasset
som han utformade så det skulle se officiellt och imponerande
ut. I de två fina porträtten kan man se hans beslutsamma blick
och hans godhet. Där finns också de människor som blir räddade och kanske får komma att bo i svenskhusen och få hjälp
av Raouls stora organisation. Frimärket är detaljrikt och
mycket vackert, och eftersom det innehåller så mycket får
man kännedom om honom och blir inspirerad att ta reda på
mer. Frimärket är så starkt och visar att en person kan göra
skillnad, säger Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och
hennes barnbarn Cecilia Åhlberg, som under Wallenbergsåret
företrätt familjen. Det är åttonde året i rad som Postens kunder har kunnat rösta på sin frimärksfavorit på hemsidan Posten.se eller via kort eller brev.

Socker, slavar och
Che Guevara.
Innan Columbus landsteg på Cuba 1492, beboddes ön av olika
indianfolk. Spanjorerna erövrade ön och härskade där i 400 år.
Ön blev självständig 1899 men besattes av USA med hjälp av
de Cubanska diktatorerna Machado och Batista. Under åren
har mer än en miljon slavar förts till ön från Afrika varför det
nu finns både vita och svarta Cubaner.
Cuba är inte ett ”normalt” turistmål även om turismen stadigt
ökar, år 2000 var det 1.7 miljoner turister på ön, hur många
det nu vuxit till vågar jag inte gissa. Från Sverige kan man
under vintersäsongen åka med både Apollo och Vingresor.
Själv kom jag till Cuba den 25 januari, främst för att se och
lära lite av landets historia men också förstås för att bada.
Turisterna är främst placerade på den två mil långa halvön
Varadero, 14 mil öster om Havanna och med en fin sandstrand på hela halvön. Här är livet helt skilt från det verkliga
Cuba och bara hotellpersonal och taxi tillåts besöka denna del.
Det finns mycket att berätta om landets historia men det som
mest fastnat är det som hänt efter det att diktatorn Batista störtades. Han kom till makten genom en statskupp 1952 och fick
stöd av USA. Han sålde stora landområden till amerikanska
och brittiska företag och lade pengarna i egen ficka. Han och
hans vänkrets blev förmögna men befolkningen blev fattigare.
På 50-talet blev Cuba känt för sina drinkar, prostituerade, cigarrer och sin musik.
Advokaten Fidel Castro gjorde ett misslyckat försök att störta
Batista
1953 och sattes i fängelse. Han fick dock amnesti efter två år
och gick i exil i Mexico. Där började han, brodern Raul och
den argentinska läkaren Che Guevara att samarbeta med planerna att störta diktatorn. Efter flera års väpnad kamp så blev
Cuba fri från Batista 1959. Det var sedan Raul Castro som
1962 skrev under en överenskommelse med Sovjet om att in-

stallera kärnvapen missiler på ön, något som orsakade den
allvarliga Cubakrisen.

ken

Frimärmed
Che
och Fi-

del.
USA gjorde ett försök att återta ”inflytandet” på landet genom
att i april 1961 låta en grupp exilcubaner, tränade av CIA,
landstiga i Grisbukten. Attacken misslyckades då gruppen inte
lyckades få med sig folket på resningsförsöket mot Castro,
något som USA hade räknat med. Strax därpå förklarade president Kennedy ett handelsembargo mot Cuba, något som står
sig än idag.
1967 dog Che Guevara och han begravdes i Santa Clara, där
det idag finns ett stort mausoleum och ett Che Guevara museum.
Sovjets fall och dess minskande inverkan på Cuba gjorde att
man fortsatt hade det svårt. Ransonering av basvaror infördes
och gäller än idag. Påvens besök 1998 blev en vändpunkt och
sociala reformer under Fidel och Raul Castors tid har förbättrat situationen för befolkningen, även om det för oss turister
ser enormt fattigt ut. Landet har också två valutor, en nationella pesos och en turist pesos. Den sistnämnda är mycket eftersökt då man kan handla helt andra varor för dessa pengar
såsom till exempel tvål och schampo.
En cubansk familj har det knapert ekonomiskt, en ingenjör
och en sjuksköterska med två barn behöver minst 300 nationella pesos per månad för att leva. Den lön de får är ca 45+35
pesos, alltså behöver de extraknäcka med både två och tre

andra saker, och det lyckas många med. Turistpesos är tyvärr
bara tillgängliga för de som kommer i kontakt med turisterna,
och det gör det hela komplicerat.
Säga vad man vill om Castrobröderna, men de har gjort en del
för folket. 1961 inleddes en kampanj mot analfabetism och
efter ett par år var den ”utrotad”. Cubanerna har också helt fri
skolgång, även på universitetsnivå. Läkarvården är gratis,
man har 5 veckors semester och allmän pension från 63 års
ålder för kvinnor och 65 för män samt ingen arbetslöshet.
Cuba omges av Atlanten, Mexikanska golfen och Karibiska
havet och är den största ön i Stora Antillerna. Ön ligger bara
18 mil från Florida, 8 mil från Haiti och 14 mil från Jamaica.
Ön är 125 mil lång och 10 mil bred och har en befolkning på
11 miljoner, varav 2,5 bor i Havanna.

Frimärke på ön.

har

En gammal
fin amerikaCuba nare.
idag
många gamla ame-

rikanska bilar som ger ett trevligt inslag i stadsbilden. De
flesta bilar är statligt ägda och en lag tvingar föraren att ta upp
Cubaner efter vägen (samåkning). Idag blir det dock vanligare
och vanligare med privata bilar men ännu är det inte så
många.
Sockerrörsproduktionen har alltid varit en viktig inkomstkälla
men har minskat från 10 miljoner ton till 1,5 per år. Rom görs
på rörsocker, och är viktig för alla olika drinkar. Rom finns i
en oändlig mängd varianter.
Trinidad, på andra sidan av ön, är en gammal spansk kolonistad med trånga gator och 1700-talshus. Staden blev 1988 förklarad av Unesco som världsarv liksom den franska kolonistaden Cienfuegos några år senare. Skillnaden mellan dessa städer är stor, den sistnämnda har breda gator, 1800-talshus och
många affärer.
Cuba är i princip mobil- och internetfritt. Det var först i år
som reseledarna lyckades få mobiltelefoner. Att koppla upp
sig på internet var inte att tänka på, det kunde lyckas efter en
timmes försök om man hade tur.
Livet på landet var rikt på Cubanska cowboys, hästdragna
kärror och cyklar (man hade fått två miljoner cyklar från Kina
för några år sedan). Korna var statliga och betade fritt och det
blev fängelse i 10 år om man slaktade en ko. Längs vägarna
betade också getter, får, hästar och höns. Landskapet var kargt
och man har tre bergskedjor på ön, vars toppar når upp till
2000 meter.

Även om det
inte finns
några giftiga
djur på
Cuba så kan man träffa på en krokodilfarm och djuren är ju
inte helt ofarliga.

ca.15.30.
Allt händer på Tjärhovsgatan 34, Södermalm Stockholm.
Vidare upplysningar, bordsbokning osv. till
hans.olof.zander@gmail.com.

Häftesauktion
Lördag den 23 mars håller Huddinge Frimärken sin 64:e auktion, denna gång skriftlig. Visning den 14 mars kl 17.30 –
19.00 i FHS möteslokal på Alstigen 10 i Oxelösund. Mer information får du om du kontaktar Ulf Tjärnlund på tfn 0156105 60.

Programmet 2013
Programmet är planerat att bli som nedan.
5 mars
19 mars
2 april
16 april
7 maj

Föredrag
Årsmöte
Byteshäften och auktion
Föredrag
Våravslutning

3 sep.
17 sep.
1 okt.
15 okt.
5 nov.
19 nov.
3 dec.

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

Krigsgryta
Detta är ett klassiskt recept från 1635. Passar bäst under fälttåg i främmande land.
Räcker till 25.000 portioner
Ingredienser:
3750 kg nötkött
12.500 kg rågbröd
7.500 liter gryn (av valfri sort)
175 kg salt
375 kg smör
75.000 liter öl
Gör så här:
1 Leta rätt på närmaste by och beslagta alla nötkreatur och allt
spannmål. Om lokalbefolkningen gör motstånd eller krånglar,
bränn ner hela byn.
2 Slakta och ta ur ca 20 oxar. Stycka upp köttet.
3 Mura upp fältbakugnar och baka rågskorpor.
4 Bemästra alla bryggerier i trakten. Beslagta allt öl.
5 Gräv ca 2.000 meter kokgrop.
6 Tänd eld i kokgroparna och värm vatten i 15 liters kokkittel
(du behöver ca 1.500 stycken).
7 Koka ihop nötkött, gryn och salt. Låt koka länge.
8 Servera köttgrytan tillsammans med rågskorpa och öl. Om
inte öl finns kan du i absoluta nödfall dricka vatten. Men se
till att koka vattnet först och tillsätt en kanna brännvin till
varje tunna vatten.
9 Nästa dag. Börja om från punkt 1.
Ovanstående recept kom jag över vid ett besök på armémuseet i Stockholm. Fram till mars 2013 finns en utställning om
att äta i fält som jag livligt rekommenderar.
Peter Lidbeck

Nya naturfrimärken
Posten gav ut nya frimärken den 10 januari där närhet och
omtanke illustrerats med olika hjärtformer som finns i naturen. Frimärkena med Beata Bouchts grafiska konst visar insekter och miljöer i fantasifulla färger.
– Hjärtat i naturen är frimärken som signalerar omtanke om
mottagaren av brevet eller hälsningen. Motiven har hämtats
från naturens rika skatt av former. I anslutning till dessa ger vi
också ut frimärket Horisont som riktar sig till dem som vill ha
ett motiv för alla tillfällen i livet. Motivet är ett hav med
mjuka dyningar och en solskimrande horisontlinje.
Insekterna som visas är ollonborre (Melolontha melolontha),
riddarskinnbagge (Lygaeus equestris), vassmosaikslända
(Aeshna serrata) och rosenvingad gräshoppa (Bryodema tuberculata).
Insekterna är landskapsinsekter i Halland (ollonborre), Gotland (riddarskinnbagge), Närke (vassmosaikslända) och Öland
(rosenvingad gräshoppa).
Fakta om de nya frimärkena
Hjärtat i naturen
Frimärkena har formgivits av Jenny Burman efter fotografier
av Mark Hamblin/Johnér, Bård Löken, Stephan Rech, Stockfood/Nordic Photos. Tryckning har skett i offset och förpackningen är häfte med 10 självhäftande frimärken och 4 motiv.
Valören är för inrikes brev.
Horisont
Frimärket har formgivits av Jenny Burman efter foto från
Millennium Images. Tryckning har skett i offset och förpackningen är rulle. Valören är för inrikes brev.
Insekter
Frimärkena har utformats av Beata Boucht, graverats av Lars
Sjööblom och tryckts i ståltryck. Med dessa frimärken ger
Posten för första gången ut fyra olika motiv i rulle om 100

självhäftande frimärken. Valören är 12 kr för utrikes brev.

Svenska städer
Nedan har vi listat 19 svenska städer. Inom parentes anges
hur många bokstäver stadens namn har. Svaren finns på annan
plats i tidningen.
1 Samla in (4)
2 Fridfull dunge (4)
3 Våt omfamning (8)
4 Regentflöde (7)
5 Stor böld (7)
6 Låtort (5)
7 Fågelklippa (10)
8 Kortbyxa (5)
9 Penningbrygga (6)
10 Växtsamhälle (7)
11 Växtsamhälle (9)
12 Metallholme (5)
13 Regentmössa (10)
14 Fågelhöjd (6)
15 Arg udde (9)
16 Mössa på andeväsen (11)
17 Uthuset
18 Rund udde
19 Asaklippa

Postens välgörenhetsfrimärke
Postens välgörenhetsfrimärke för 2013 släpptes 10 januari och
årets intäkter går till SOS Barnbyar. Frimärkena pryds av fotografier på barn i SOS barnbyar i Kambodja respektive
Ukraina. Postens välgörenhetsfrimärke ges ut för tredje året i
rad och intäkterna, tio kronor per sålt häfte, går till de två

barnbyar som illustreras på frimärkena.
Från januari och ett år framåt ges privatpersoner och företag
möjlighet att bidra till SOS Barnbyars verksamhet när de köper frimärke. I år pryds välgörenhetsfrimärkena för första

gången autentiska foton från organisationens verksamhet.
– Det är glädjande att Posten valt oss som förmånstagare för
2013 års välgörenhetsfrimärke. De globala utmaningar vi står
inför idag som att 19 000 barn under fem års ålder dör varje
dag av orsaker vi kan förebygga är oacceptabelt. Det är inget
vi kan lösa själva utan vi behöver arbeta tillsammans med företag som Posten som vill ta ett socialt ansvar, säger Anna
Ryott, generalsekreterare på SOS Barnbyar.
Brevet har en stor betydelse som förmedlande länk i SOS
Barnbyars verksamhet. Det är genom brev som faddrar får
vetskap om hur det går för det barn eller den by som han eller
hon har valt att följa och de är mycket uppskattade av faddrarna.
Välgörenhetsfrimärket säljs i tiopack för inrikes brev och kostar 70 kronor.
Exempel på vad intäkterna kan gå till:
10 sålda häften ger 100 kr till SOS Barnbyar – ger t ex en behövande barnfamilj i Ukraina en kasse matvaror
1 000 sålda häften ger 10 000 kr till SOS Barnbyar – kan ge
116 barn i Kambodja varsitt skolpaket
2 000 sålda häften ger 20 000 kr till SOS Barnbyar – räcker
till vitaminer och hälsokontroller för 17 barn i Ukraina.
Frimärket är formgivet av Gustav Mårtensson och Oscar Liedgren och är illustrerat med två olika fotografiska motiv. Det
ena frimärket pryds av en bild på tre barn och deras mamma
från en barnby i Ukraina och det andra pryds av en liten flicka
från en barnby i Kambodja. Bilderna är tagna av fotograferna
Maja Brand och Berno Hjälmrud.
Svar på svenska städer: 1=Sala, 2=Lund, 3=Kramfors,
4=Kungälv, 5=Varberg, 6=Visby, 7=Falkenberg, 8=Trosa,
9=Örebro, 10=Ljungby, 11=Linköping, 12=Malmö,
13=Karlskrona, 14=Tranås, 15=Strängnäs, 16=Trollhättan,
17=Boden, 18=Bollnäs, 19=Torshälla

