
RED OGÖRELSE FÖR

FÖREN IN GEN POSTMU SEI VÄN N ERS

VERKSAMHET 1971

Föreningen höll årsmöte den 25 mars 1971 under ordförandeskap av
tekn. dr Rolf-Bert il Ek lund.

I tur att avgå som styrelseledamöter var fröken Thyselius och her rar
Almkvist, Carl in, Cronsjö, Johansson och Svenson. Samtl iga omvaldes
utom herr Almkvist som undanbett sig återval. I hans ställe valdes arki -
tekt Tore Runeborg till ny medlem i föreningens styrelse.

Föreningens styrelse har under året bestått av följande ledamöter :
valda för åren 1969- 1971: fröken H olmberg samt herrar H aij, Jons-

son, Lund ström och Swart ling,
v ald a för ären 1970- 1972: herrar Ek lund, Engstrand, Oden, Skans

N ilsson, Sundman och Wirgin samt
valda f ör åren 1971- 1973: fröken Thyselius samt herr ar Carl in, C ron-

sjö, Johansson, Runeborg och Svenson.
Till revisorer omvaldes förste revisor H Loggert och intendent Berit

Larsson, till revisorssuppleant omvaldes byrädirektör Arne Karlsson.
Årsavgiften för 1972 faststä lldes till oförändrat belopp 10 kronor för

år ligen betalande medlem.
Efter årsmötet höll Tomas Bjäringer föredrag om den första emissionen

med Gustav V:s port rätt medaljongmärkena.
Styrelsen har inom sig ut sett följande funktionärer :
ordförande: generald irektör Erik Sward ing,
1 :e vice ordförande: tekn. dr Rolf-Bert il Eklund,
2 :e vice ordförande: avdelningsdirektör Egon Jonsson,
sekreterare: byrädirek tör Anna-Greta Thyselius,
kassaförvaltare: överpostexpeditör Ingegerd H olmberg.
Ledamöter i verkställande ut skottet har varit herrar Lundström, Sund-

man och Svenson, suppleant fröken Thyselius.
Ledamöter i redaktionskommitten för Postryttaren har varit fröken

H olmberg samt herrar Carlin, Cronsjö, Oden och Svenson.
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R edakti onskomm it ten har föreslagit at t följande art ikl ar skall tas in i
kommande upp laga av Postrytt aren :

Gösta Sundman : Les boules de Moulins (översättni ng och bearbetning),
Lennart Oh lson : S :t Barth elemy (bearbetas och utökas),
Sti g N ilebrant : N ordisk arkeologi p å fr imärken.
Postverkets gamla fr imärkspress har uppmärksammats med en art ikel

i en engelsk bok och fören ingens styrelse har föreslagit at t art ikeln skall
översät tas och tas in i kommande upp laga av Postry tta ren.

Postmusei Vänner överlämnade bl a ett antal originalteckningar av Torsten Schonberg.
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Under verksamhetsåret har föreningen inköpt och till Postmuseum över-
lämnat gåvor till ett värde av

fi latelistiska objekt 31 830 kr 03 öre
Posthistoriska objekt 2 073 kr
eller tillsammans 33 903 kr 03 öre.
Poststyrelsen har utt alat sitt hjärtl iga tack för gåvorna.
Föreningen har anslagit 1 800 k r till förbätt rat emballage att användas

vid distribution av Postryttaren.
Från Göteborgs-Postens insamlingskonto för blivande filial i Göteborg

av Postmuseum har överfört s 550 kr t ill föreningens postgirokonto.
Antalet medlemmar den 31.12.1971 utgjorde 3 070 mot 2 665 vid 1970

års utgång, vilket innebär en ökning med 405 medlemmar.
U nder året influtna medlemsavgifter uppgick till 27 830 kr . 1970 var

motsvarande summa 28 680 kr .
Behållningen av de medel som insamlats till en blivande filial t ill Post-

museum i Göteborg och som förvaltas av föreningen, utgjorde vid årets
slut 3 105 kr 15 öre.

Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till 48 939 kr 82 öre. Av
detta belopp tillhörde 16 690 kr 31 öre postdirektör Lann ges minnesfond.
Motsvarande siffror 1970 var 58 366 kr 49 öre resp 15 776 kr 62 öre.

Erik Sw artl in g
ordf örande

A -G. Thy selius
sek reterare

Medlemskap i Föreningen Postmusei Vänner erhålles genom at t insända medlems-
avgift en k r 10:-, ti ll fören ingens postgiro 12 93 - 0. Ärsavgift en inkluderar bl. a. Post-
ryccaren. Föreningens adr ess är Box 2002, 103 11 STOCKH OLM 2.

Fotograf Yngve H ellst röm, Stockholm, svarar för huvudpar ten av de nyare bilderna
i denna årsbok.

229


