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Redogörelse för verksamheten 1989

Föreningens årsmöte hö lls den 14 mars
1989. Å rsmötet beslöt bl a genom änd-
ringar av §§ 10 och 11 i föreningens stad-
gar att ant alet sty relseledamöter skall vara
minst 12 men högst 18 samt att chefen för
Postmuseum skall äga närvaro- förslags-
och y ttranderätt vid sty relsens samman-
t räden .

Å rsmötet omvalde därefter enhälligt
Ro lf-Bert il Eklund till o rdförande till års-
mötet 1990. Till ledamöter f ör perioden till
arsmötet 1991 valdes Ingegerd H olmberg,
Sven-Rune Johansson , Egon Jonsson,
G östa Karlsson , G östa O hlsson , Sven
Sandsted t, G östa Sundman och Å ke Tor-
kelstam .

I sty relsen har även ingått Karl Borin ,
Sune H edb lom, Ingmar Spykman , Sven-
A ke Ti ren , Sigurd T ull berg, Ann a-G reta
W aldemarsson och Börje W all berg, vilka
är valda för perioden till årsmötet 1990.

Reviso rer har varit Percy Barg ho ltz och
Per A ndreasson med Sven-G östa Lilje-
qvist som supp leant .

Å rsmötet utsåg till valberedning Karin
Raben , sammankallande, Stig G öra nsson
och U lla W en graf med Robert Matt son
som supp leant .

Inom sty relsen har funni ts följ ande
funktion ärer:
Vice o rdförande : Egon J onsson
Kassaförvaltare : Ingmar Spykman
Sekreterare : Sven-Rune J ohansson

I arbetsutskott et har ingätt föreningens
ordförande Rolf-Bert il Eklund samt Sven-
Rune Johansson , Egon Jonsson och Sven
Sandstedt med postmuseichefen Karin Ra-
ben som adjungerad ledamot .

Ledamöter i redaktionskommitten har
varit Ingegerd H olmberg, Sven-Rune J o-
hansson, Egon Jonsson, G östa Karlsson,
Karin Raben , Sven-Ake Ti ren och Sigurd
T ullberg.

Föreningens rep resent ant i Postmusei-
nämnden har varit Rolf-Bertil Eklund .

Å rsavgiften för 1990 fastä lld es av års-
mötet ti ll ofö rändrat 60 kr.

I anslutning till årsmötet höll Ingmar

192

Kämpe ett mycket int ressant och uppskat-
tat föredrag om Svensk postiljonsbeväp-
ning genom t iderna.

Sty relsen har under året haft tre p roto-
ko llförda sammanträden .

U nder våren 1989 arrangerades en
grupp resa till H elsingfors med besök på
Postmuseum och utflykt till Run ebergs
Bo rgå.

U nder verksamhetsåret har föreningen
överlämnat gåvor till Postmuseum till ett
värde av 37 770:- kr nämligen

ett o frankerat brev lösenstämpel "2 5
öre" sänt frän Laurvi g ti ll Luleå den 16
augusti 1872,
ett brevko rt i valö ren 15 ö re sänt från
Stockholm till Brasilien den 5 april
1893,
13 svenska, 26 danska, 4 finska och 12
norska aerogram.

D ärutöver har sty relsen för gävor till
Postmuseum reserverat 130 000 kr som av
o lika anledningar ej kunnat utnyttjas.

Föreningen har vidare betalat redak-
tö rsarvode och honorar för art iklar i Post-
ryttaren med 34 390 :- kr .

Ant alet medlemmar uppgick den 31 de-
cember 1989 till 4 618 mot 4 470 vid 1988
års utgång, vilket innebar en ökn ing med
148 medlemmar. I medlemsavgifter inflöt
281 984 :28 kr varav 8 864 :28 kr i frivilliga
bidrag.

Äld re årgångar av Postryttaren har un-
der årets sålts för 5 093:48 kr.

Behållningen av de medel som insamla-
des för en blivande filial i Göteborg till
Postmuseum uppgick vid årets slut till
14 030 :15 kr.

Föreningens tillgångar uppgick vid årets
slut ill 361 992 :31 kr. Av detta belopp till-
hörde 21 009 :40 kr postdirektör Lann ges
fon d .

Stockho lm den 31 december 1989.

Rolf-B Eklund
ordförande

Sven-Rune Johansson
sekreterare


