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Redogörelse för
verksamheten1996

Fören ingens ärsmöte hölls den 26 mars 1996.
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Bör-
je Wallberg, ordförande, och följande leda-
möter:

Valda fram till arsmöte t  1997: Sven-Rune Jo-
hansson , Egon Jonsson , Gösta Karlsson,
Gösta O hlsson , Sven Sandstedt, Karin
Svahn och Åke Torkelstam .

Valda fram till arsmötet  1998: Karl Borin,
Sune Hedblom, Ingegerd M attsson, Robert
Mattson , Ingmar Spykm an och Sven-Åke
Tiren .

Till revisorer utsåg årsmötet Percy Bargholtz
och Per Andreasson med Sven-Gösta Lilje-
qvist som revisorssupp lean t.

Till valberedning utsåg årsmötet Ulla Wen-
graf (sammankallande), Ingvar Andersson
och Erik H amberg med O lof H öglund som
supp leant.

Arsavgiften för 1997 fastställdes av ärsmötet
till 125 kr for årligen betalande medlem .

Efter årsmötet berättade H ans Ulriksson om
Järnvägsp ostens utveckling från starten till mars
1996, dä de sista postkupeern a drogs in.

Inom styrelsen har funnits följande funktio-
närer : vice ordförande : Egon Jonsson ; kas-
saförvaltare: Ingmar Spykman ; sekreterare:
Sven-Rune Johanson .

I arbetsutskottet har ingått fören ingens ord-
förande Börje Wallberg, Sven-Rune Johans-
son , Egon Jonsson och Ingmar Spykman ,

med postmuseichefen Gunnar Nordlinder
som adjungerad ledamot.

Ledamöter i redaktionskomm itten har varit
Erik H amberg, Sven-Rune Johansson , Egon
Jonsson , Gösta Karlsson , Gösta O hlsson,
Karin Svahn och Sven-Ake Tiren .

Börje Wallberg har varit fören ingens repre-
sentan t i Postmuseinämnden .

Styrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden .

Un der 1996 har följande studiebesök för för-
en ingens medlemmar genomförts: City-
mail, Klara postterminal, Arbetarrörelsens
arkiv och Telemuseum.

I oktober 1996 var fören ingen värd för
Svenska Museivänfören ingens årsmöte, ett
arrangemang som blev mycket uppskattat
av vänfören ingarnas represen tan ter.

Information om föreningen har lämnats i
årets tre nummer av Ny tt p a Postmuseum,
som sänts till varje medlem. Postmuseums
årsbok Postryttaren har också distribuerats
till alla medlemmar.

Styrelsen har sedan några år i samråd med
Postmuseum en projektplan med aktiviteter,
genom vilka fören ingen kan stödja Postmu-
seum. Denna aktualiseras vid varje samman-
träde.

Den s.k. "Göteborgsfrågan" - användningen
av medel som insamlats för en ev. filial till
Postmuseum i Göteborg - har efter kon tak-
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ter med representan ter för medlemmar i
Göteborg fått en ny lösning. Det dispon ibla
beloppet, ca. 20.000 kr, skall användas för
att komplettera avdeln ingen med filatelis-
tisk litteratu r på Stadsbiblioteket i Göte-
borg.

Under 1996 har föreningen överlämnat gå-
vor till Postm useum till ett värde av 291.310
kr:

• Bidrag till tryckningen av : Järnvägspos-
ten  -  en kamp mot tiden,

• Tryckning av : Svensk postcensur under an-
dra världskriget (andra tryckn ingen),

• Bid rag till kostnad för rengöring och
konservering av frimärksförlagor,

• Bidrag för avslutande av projektet : Post-
vägar, postkontor och postgårdar i Sverige
under r7yo-talet,

• Bidrag till tryckn ing av: Storsamlaren
Hans Lagerlöf,

• Inköp av skyddsöverdrag för fordon som
förvaras i magasin ,

• Ett s.k. "H edman-brev", frän Uggelbo
(O ckelbo) 23 okt 1869 till Know County,
Illinois, U SA. Frankering: 2 st 30 öre + 1
st 12 öre Vapen , typ 1858.

Postmuseum fyllde under 1996 9o är. På ju-
bileumsdagen överlämmnades 100.000 kr
som gåva till Postmuseum att användas för
anskaffande av objekt eller utrustn ing enligt
postmuseichefens bestämmande och i Post-
musei Vänners anda.

Fören ingen har betalat arvode till redaktö-
ren och honorar för artiklar i Postryttaren
med 71.153 kr.

Medlemmar i fören ingen har svarat för
adressering och distribution av Ny tt på Post-
museum, vernissagekort och Postryttaren.
Detta har medfört minskade utgifter och
ökade möjligheter att på annat sätt stödja
Postmuseum. Dessa medlemmar är värda
ett särskilt tack för sitt aktiva och betydelse-
fulla arbete i föreningens verksamhet.

Antalet medlemmar uppgick den 31 decem-
ber 1996 till 3043 mot 3293 vid 1995 ärs ut-
gang. I medlems avgift er inflöt 378.487 kr.

Fören ingens kapitalbehålln ing uppgick vid
ärets slut ti ll 365.053:87 kr och behällnin gen i
postdirektör Lannges fond uppgick till
33.384:22 kr.
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