
REDOGÖRELSE FÖR

FÖRENINGEN POSTMUSEI VÄNNERS

VERKSAMHET 1982

Föreningen höll sitt å rsmöte den 29 mars 1982 under ordförandeskap av
Rolf-Bert il Eklund .

I tur att avgå som styrelseledamöter var Rolf-Bertil Eklund . Axel Mil-
tander. Åke Oden. Gösta Sundman och Allan Wirgin. Samtliga omvaldes .

Föreningens styrelse har under året bestått av följande ledamöter :
va lda f ör p erio den 1980- 1982:  Karl Borin . Sven Carl in . Tage Johansson .

Karin Raben . Sigurd Tullberg och Börj e Wallbe rg
va l da f ör peri oden 1981--1983:  Curt Haij . Ingegerd Holmberg , Sven-Rune

Johansson. Egon Jonsson . Einar Lundström och Erik Swartling
va lda f ör p erioden 1982- 1984:  Rolf-Bertil Eklund , Axel Miltander , Åke

Oden . Gösta Sundman och Allan Wirgin
Till revisorer för I 982 omvaldes Berit Larsson och Ulla Wengraf. T ill

revisorssuppleant omvaldes Vesta Björner.
Årsavgiften f r 1983 faststäl ldes til l 20 kr för årligen beta lande medlem .
Efter årsmötet kåserade direktör Anna-Greta Waldmarsson om » Verk-

samheten vid PF A Postens Frimärksavdelning».

Styrelsen har inom sig utsett följ ande funktionärer :
hedersordförande : Erik Swartling
ordförande: Rolf-Bertil Eklund
I :e vice ordförande : Egon Jonsson
2:e vice ordförande: Börj e Wallberg
sekreterare: Sven-Rune Johansson
kassaförvaltare : Kari n Raben
Ledamöter i verkstä llande utskottet har varit ordföranden , museichefen

och sekreteraren.
Ledamöter i redaktionskommi tten  för  Postrytt aren har varit Sven Carlin ,

Ingegerd Holmberg. Sven- Rune Johan sson , Ake Oden , Karin Raben och
Sigurd Tullberg.

Föreningens ledamot i Postmuseinämnden har under året varit Åke

Oden .
U nder verksamhetsåret har föreningen inköpt filatelistiska obj ekt för

sammanlagt 144 157 kr , vilka som gåva överlämnats till Postmuseum .
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Vidare har honorar för art iklar i Postryttaren utbetalats med 6 950 kr .
Antalet medlemmar den 3 I december I 982 utgjorde 7 00 1 mot 6 51 4 vid

198 I års utgång , vilket innebär en ökning med 487 medlemmar.
Under året intlytna medlemsavgifter uppgick  i ll  135 275 kr mot 13 1 880

kr för 1981.
För försålda äldre årgångar av Postryttaren har under året influtit 11 524

kr mot 15 442 kr 63 öre för 198 1.
Behållningen av de medel som insamlades för en blivande filial i Göte-

borg till Postmuseum uppgick vid årets slut till 7 234 kr 05 öre . 198 1 var
motsvarande siffra 6 529 kr 85 öre .

Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till I 14 584 kr 82 öre . Av
dett a belopp tillhörde 11 603 kr 70 öre postdirektör Lannges fond . Motsva-
rande siffror för I 98 I var 128 594 kr 55 öre och IO 496 kr 80 öre .

Stockholm den 31 decemb er 1982

R olf-Bertil Eklund
ordf örande

S ven-Rune Johansson
sekreterare
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FÖRENINGEN POSTMU SEI VÄNN ER
ÅR 1982

Hedersordf örande
Generaldirektör Erik Swart ling

Silvermedaljörer
Bankrevisor Ivan Adler
Direktö r Eina r Lundströ m
Förste faktor Robert Pette rsson
Ambassadör Wilhelm Winthe r

Hedersledamö ter
Intendent Hans Anden
Överpostexpeditö r lngegerd Holmberg
Bokförläggare La rs W Lind ström
Förste intendent Gilbert Svenson
Ambassadör Wilhelm Winthe r

S tyrelse
Ordförande : tekn dr Rolf-Bertil Eklund
1 :e vice ordföran de : inform at ionsdirektör Egon Jonsson
2:e vice ordförande: öve rste Börje Wallbe rg
Sekreterare : byrädirektör Sven-Rune Johansson
Kassaförvaltare : förste intendent Kari n Raben

Ovriga styrelseledamöter
Frimärkshandlare Karl Borin Redaktö r Axel Miltander
Fö rste intendent Sven Carlin Kanslichef Åke Oden

Civilingenj ör Curt Haij
Overpostexpedit ör Ingege rd Holmberg
Civilingenj ör Tage Johansson
Dire ktö r Eina r Lundströ m

Revisorer
Fö rste intendent Berit Larsso n
Fru Ulla Wenngraf

Avdelningsdire ktör Gö sta Sundman
Redak tö r Sigurd Tullbe rg
Rådman Allan Wirgin

Revisorssuppleant
Fru Vesta Bjö rner

Medlemsförteckning publice ras hädanefte r inte i Postrytt a re n.
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ST ADG AR F Ö R FÖ RE N IN G E N PO ST MU SE I VÄ N N E R

Antagna 1926, revid erade 1980 och 1982 ($ 6).

§ I

Föreningens ä ndamå l ä r att främj a Post muse i uppgift och utveckling genom
inköp av för museet önskvä rda föremå l och samlingar samt genom att gö ra
propaganda för museet och på annat sätt gagna dess verksamhet.

§ 2
T ill med lem av föreningen kan antagas envar , svensk eller ut länning , som
vill medverka till föreningens ändamål.

§ 3
Föreningens med lemmar ä r dels å rligen betalande . dels ständ iga och dels
hede rsledamöte r .

§  4
Årligen beta lande med lem e rlägge r den avgift . som faststä llt s av årsmötet
föregående å r.

§ 5
Ständig med lem blir den . som en gång för alla e rlägge r en avgift motsva-
rande lägst tj ugo gånger avgiften för å r ligen betalande med lem . E ndast
fysisk person kan bli ständ ig med le m .

§ 6
T ill hedersledamot kan på förslag av styrelsen ka llas pe rso n som synne rli-
gen främj at fören ingens ändamå l. Sådant förslag skall framläggas på å rs-
mötet. Hederso rdförande kan utse s enligt samma ordning .

§ 7
Föreningens styrelse utgöre s av högst I8 med lemmar av föreningen . som
vä lj s på en tid av t re å r och kan å te rvä lja s . En t redj edel av styrelsen skall
utse s varj e å r . Avgå r ledamot av styrelsen före den tid . för vilken han blivit
vald . vä lj s ny ledamot för denna t id spe riod .

§  8
Styre lsen . som ha r sitt sä te i Stockho lm . bestämmer sj ä lv sin arbetso rd-
ning . och utse r inom sig en o rdförande . två viceordförande . en sekrete rare
och en kassafö rva ltare .
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Kassaförvaltaren uppbä r föreningens intäkter och redovisar dem till styrel-
sen . Styrelsen bestämmer hur föreningens medel skall placeras och vem
som skall utkvittera pengar i föreningens namn .
Styrelsen är beslutsför efter kallelse och då minst fem ledamöter är närva-
rande vid sammanträdet.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras .

§ 9
Inköp av föremål till museet beslutas av styrelsen.

$ 10
Styrelsen kan , då så prövas lämpligt. utse ombud inom skilda delar av
landet med uppgift att verka för föreningens ändamål.

§ II
Föreningens medlemmar sammanträder efter kallelse från styrelsens ordfö-
rande t ill årsmöte före mars månads utgång.
Till å rsmöte skall varj e medlem kallas per post.

§  12
Vid å rsmötet skall

I ) mötesordförande och två j usteringsmän utses ;
2) styrelsens och revi sore rnas b erät te lser framläggas :
3) be slutas i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
4) ledamöter av styrelsen välj as ;
5) två revisorer och en suppleant för dessa väljas ;
6) valberedning om 3 personer . varav en sammankallande , utses ;
7) avgift för nästkommande år faststä llas .

Alla val sker öppet om ingen närvarande medlem annorlunda begär. och
alla beslut med undantag av beslut enligt $ 13 fat tas med enkel pluralitet.

$ 13
Beslu t om ändring av dessa stadgar fattas på årsmöte , där minst två
tredj edelar av de närvarande biträtt detsamma . Förslag till stadgeändring
skall vara styrelsens o rdförande t ill handa senast den 15 j anuari.

$ 14
För den händelse föreningen upplöses , skall dess samtliga tillgångar över-
lämna s till Postmuseum .
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