
REDOGÖRELSE FÖR

FÖRENIN GEN PO STMU SEI VÄNNERS

VERKSAMHET 1972

Föreningen höll sitt årsmöte den 23 mars 1972 under ordförandeskap av
generaldirektör Erik Sward ing.

I tur att avgå som styrelseledamöter var fröken H olmberg samt herrar
H aij, Jonsson, Lundström och Sward ing. Samtliga omvaldes.

Föreningens styrelse har under året bestått av följande ledamöter,
v alda f ör ären 1970- 1972:  herrar Ek lund, Engstrand, Oden, Skans

N ilsson, Sundman och Wirgin,
v alda f ör åren 1971- 1973:  fröken Thyselius samt herrar Carl in, Cron-

sjö, Johansson, Runeborg och Svenson samt
v alda f ör åren 1972- 1974:  fröken H olmberg samt herrar H aij, Jonsson,

Lundström och Sward ing.
Till revisorer omvaldes förste revisor H enning Loggert och intendent

Berit Larsson, till revisorssuppleant byrådirektör Arne Karlsson.
Årsavgiften för 1973 fastställdes till oförändrat belopp 10 kronor för

årligen betalande medlem.
Efter årsmötet höll Karl-Erik Stenberg et t kåseri över ämnet Postal

dokumentation.
Styrelsen har inom sig utset t följande funktionärer :
ordförande: generaldirektör Erik Sward ing
1 :e vice ordförande: tekn. dr Rolf-Bert il Eklund
2:e vice ordförand e: avdelnin gsdir ektör Egon Jonsson
sekreterare: byrädirektör Ann a-Greta Thyselius
kassaförvaltare : överpostexpeditör Ingegerd H olmberg.
Ledamöter i verkställande utskottet har varit herrar Lundst röm, Sund-

man och Svenson ; suppleant fröken Thyselius.
Ledamöter i redaktionskommitten för Postr yttaren har varit fröken

H olmberg samt herrar Carlin, Cronsjö, Oden och Svenson .
Styrelseledamoten O lle Cronsjö har avlidit under året . O lle Cronsjö

har var it ledamot i styrelsen sedan 1960 och har nedlagt ett förtjänstfullt
arbete för föreningen . Styrelsen har beslutat at t en nekrolog skall införas
i Postryttaren.

Styrelsen har beslutat utse Ingegerd H olmberg till föreningens heders-
ledamot som tack för hennes mångåriga verksamhet som föreningens kassa-
förvaltare.
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Förslagsskiss till R öda Korsf rimärk e 1965 av Einar Forseth. Ur en serie originalteckningar
som sk änk ts av Postmusei Vi nner.
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Styrelsen har utsett kanslichefen Ake Oden ti ll ledamot i Postmusei-
nämnden för treårsperioden 1973- 1975.

Under verksamhetsåret har föreningen inköpt och t ill Postmuseum över-
lämnat som gåvor
fi latelistiska objekt till et t värde av 18.767 kr
historiska objekt till et t värde av 5.000 k r.

Därutöver har styrelsen reserverat 3.000 kr för anskaffande av unifor-
mer av äldre modell att skänkas t ill Postmuseum för användning vid
jubileumsutställningar o d . Poststyrelsen har uttalat sitt hjärtl iga tack för
gävorna.

Till föreningens 3.000 :e medlem, K arl -Erik Willberg, har skänkts till-
gängliga årgångar av Postryttaren.

Till honorar för artiklar i Postryttaren 1973 och 1974 har anslagits
4.000 k r för vardera årgången.

För anskaffning av omslag att användas vid distributionen av Post-
ryttaren har anslagits 1.500 kr .

Redaktionskommitten har föreslagit at t även följande art ikel skall tas
in i kommande upplaga av Postryttaren :

A W Roos brev nr 118- 168 (sista avsnit tet).
Antalet medlemmar den 31 december 1972 utgjorde 3.407 mot 3.070

vid 1971 års utgång, v ilket innebär en ökning med 337 medlemmar.
Under året in flutna medlemsavgifter uppgick till 34.440 kr . 1971 var

motsvarande summa 27.830 kr .
Behållningen av de medel som insamlats till en blivande fi lial till Post-

museum i Göteborg och som förvalt as av föreningen, uppgick vid årets
slut t ill 3.275 k r 95 öre.

Föreningens t illgångar uppgick vid årets slut till 61.252 kr 33 öre. Av
dett a belopp t illhörde 14.518 kr 17 öre postdi rektör Lann ges fond. Mot-
svarande siffror 1971 var 48.939 kr 82 öre resp 16.690 k r 31 öre.

Stockholm den 31 december 1972

Erik Swartlin g
ordf örande

A -G. Thy selius
sek reterare

Medlemskap i Föreningen Postmusei Vänner erhålles genom att insända medlems-
avgift en kr 10 :- , t il l föreningens postgiro 12 93 - 0. Ärsavgiften inkluderar bl. a . P ost-
ryttaren. Föreningens adress är Box 2002, 103 11 STOCKH OLM.
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