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Redogörelse för
verksamheten1997

Föreningens ärsmöte hölls den 8 april 1997.
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Bör-
je Wallberg, ordförande, och följande leda-
möter:

valda fram till arsmotet 1998: Karl Borin, Sune
Hedblom, lngegerd Mattsson, Robert Matt-
son, Ingmar Spykman och Sven-Ake Tiren.

valda fram till arsmöte t 1999: Sven-Rune Jo-
hansson, Egon Jonsson, Gösta Karlsson,
Gösta Ohlsson, Sven Sandstedt, Karin
Svahn och Åke Torkelstam.

Till revisorer utsåg årsmötet Percy Bargholtz
och Per Andreasson och till revisorssupple-
ant Sven-Gösta Liljeqvist.

Årsmötet utsåg till valberedning Ulla
Wengraf, sammankallande, Ingvar Anders-
son och Erik Hamberg, med Per Erik Nils-
son som suppleant.

Arsavgiften för 1998 fastsälldes av ärsmötet
till 125 kr för ärligen betalande medlem.

Efter årsmötet berättade docent Fred Gold-
berg till diabilder om Postala f örhållanden
kring S. A . A ndr es polarflygning för1oo år se-
dan.

Inom styrelsen har funnits följande funkt io-
närer:

Vice ordförande: Egon Jonsson
Kassaförvaltare: Ingmar Spykman
Sekreterare: Sven- Rune Johansson
Klubbmästare: Karin Svahn och Karl Borio

I arbetsutskottet har ingått föreningens ord-
förande Börje Wallberg, Sven-Rune Johans-
son , Egon Jonsson och Ingmar Spykman,
med postmuseichefen Gunnar Nordlinder
som adjungerad ledamot.

Ledamöter i redaktionskommitten för Post-
ryttaren har varit Erik Hamberg, Sven-Rune
Johansson, Egon Jonsson, Gösta Karlsson,
Gösta Ohlsson, Karin Svahn och Sven-Åke
Tiren.

Börje Wallberg har varit föreningens repre-
sentant i Postmuseinämnden . Föreningen är
medlem i Den Svenska Museivänförening-
en .

Styrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden.

Två medlemsaktiviteter har arrangerats i
Postmuseum. Den 28 januari, i anslutning
till Hans Lagerlöf-utställningen, presentera-
des översten och donatorn Hans Lagerlöf
och en del av hans donationer. Den 28 ok-
tober visades ett urval frimärksförlagor ur
museets samlingar av Björn Sylwan . Konst-
nären Svenolov Ehren berättade hur han
skapade frimärken och professor Nils G.
Stenqvist redogjorde för hur urvalet sker.

Information om föreningen har lämnats i
årets tre nummer av Ny tt på Postmuseum,
som sänts till samtliga medlemmar. Postmu-
sei årsbok Postryttaren, liksom vernissagekort
för de större utställningarna, har också sänts
till alla medlemmar. Arbetet med adresse-
ring och distribution har skötts av före-
ningsmedlemmar, vilket medfört minskade
kostnader.
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U n der året har en rad åtgärder i rekryte-
ringssyfte vid tagits, bl.a. har sam tliga m ed-
lem m ar som in te betalat m edlemsavgiften
fåt t person liga brev. Vidare har alla m ed-
lem m ar i sam band m ed utskicket av Postryt-
taren fåt t m edlem sfoldern och ett b rev från
ordföranden m ed uppmanan ing att värva
en m edlem .

Sedan några år har styrelsen i sam råd m ed
Postm useum en projektp lan m ed aktiviteter
geno m vilka fören ingen kan stödja Postm u-
seum . D en na p lan aktualiseras vid varje
sam m an träde.

U n der 1997 har fören ingen överläm nat gå-
vor till Postm useum till ett värde av
181. 314 kr., näml igen:

• överdrag till fordon

• b idrag t ill tryckn ing av pub likationen
Paket  i  långa banor

• rengö ring och konservering av frimärks-
förlagor

• kostnadsersättn ing för p rojekt om
postalt tryck

• dataprogram och utb ildn ing för han te-
ring av m edlem sregistret

• öppet reko m m enderat brev skickat 1871
från Växjö till Åreberg (Skövde), fran ke-
rat m ed 3 st. 3 öre liggande lejo n typ II ,
1 st. 5 öre och ro st . 50 öre Vapen m ärken

• rekb rev frän Särna, 5/7 1886, till Eau
C laire i W isconsin , North Am erica,
fran kerat m ed 2 st. 4 öre och 1 st . 30 öre
Ringtyp tandn . 13

• ämb ets brev, 23/ 2 1876, fran Söderh amn
til l Worä, Finlan d, fran kerat m ed 20 öre
orangeröd sto rt tjän stefrimärke tandn .
14 . Endast tre fö rsän delser m ed tjänste-
frim ärken t ill u tlandet är kända, två
adresserade t ill Fin land och ett t ill U SA

• brevstycke, stäm plat Stockh olm 6/ 11 1855,
fran kerat m ed 4 skilling banco m ed
bortklipp ta tän der

• o frankerat vykort från in ternerad
besättn ingsm an på tyska krigsfartyget
Albatross, stäm plat Visby 14/3 1917

• vyko rt, 15/ 6 1920, frän Lid ingö til l
Buenos Aires, eftersän t till Sydgeorgien ,
frankerat m ed ro+ 15 öre Gustaf V i
medaljong

Vidare h a fören ingen betalat 7o.00o kr. i
h onorar for artiklar i Postryttaren och i re-
daktörsarvode.

Antalet m edlem m ar uppgick den 31 decem -
ber 1997 t ill 2.909 m ot 3.043 vid 1996 ärs u t-
gång.

Behålln ingen i postd irektör Lan nges fond
up pgick vid äre ts slut till 34. 135:47 kr.
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