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Redogörelse för
verksamheten 1998

Föreningens ärsmöte hölls den 31 mars 1998.
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Bör-
je Wallberg, ordförande, och följande leda-
möter :

valda fram till arsmötet 1999 : Sven-Rune Jo-
hansson , Gösta Karlsson , Sven Sandstedt,
Karin Svahn och Åke Torkelstam . Egon
Jonsson och Gösta O hlsson , båda valda
fram till ärsmötet 1999, hade avsagt sig leda-
motskapet. Fram till årsmötet 1999 nyvaldes
Kjell Ö stlid.

v alda fram till årsmötet 20 0 0 : Karl Borin ,
Sune Hedb lom, Ingegerd Mattsson, Robert
Mattson, Ingmar Spykman och Sven-Åke
Tiren.

Till revisorer utsåg årsmötet Percy Bargholtz
(omval) och George Sund (nyval). Per An-
dreasson hade avböjt omval. Till revisors-
supplean t valdes Anders Pleijel efter Sven-
Gösta Liljeqvist, som avsagt sig.

Årsmötet utsåg till valberedning Ulla Wen-
graf, sammankallande, Ingvar Andersson
och Erik H amberg, m ed Per Erik N ilsson
som supplean t.

Arsavgiften för 1999 fastställdes av ärsmötet
till 125 kr fö r ärligen betal ande medlem .

Efter årsmötet kåserade Sven-Rune Johans-
son till diabilder om Postens filateliservice
under 70 är.

Inom styrelsen har funnits följande
funktionärer :

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

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

Ledamöter i redaktionskommitten för Post-

ryttaren har varit Erik H amberg, Sven-Rune
Johansson , Egon Jonsson , Gösta Karlsson,
Karin Svahn och Sven-Ake Tiren.

U nder 1998 har ansvaret för Postmuseum
överförts från Posten Frimärken till en sty-
relse med företrädare för olika delar av post-
koncernen . Börje Wallberg har varit fören-
ingens represen tan t i denna styrelse. Före-
ningen är vidare medlem i Den Svenska
Museivänfören ingen .

Styrelsen har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden . Två medlemsaktivite-
ter har arrangerats under året. Den 21 april
gjordes ett besök i Postmuseums nya fore-
målsförråd i Tumba, där personal från Post-
museum visade den del av samlingarna som
inte får plats i basutställningarna. Den IO

november arrangerades en kartkväll i Post-
museum då ett urval av museets samlingar
av kartor visades. Professo r Ulla Ehrensvärd
gav en historisk återb lick och Stig Görans-
son presen terade en del av sin samling Kar-
tor på frimärken .
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I oktober var föreningen värd för ett besök
från finska Postmuseums vänförening.  35
deltagare guidades runt i museet varefter
kaffe in togs. Representanter för styrelsen
och för Postm usei Vänners styrelse utbytte
därefter erfarenheter.

In formation om föreningen har lämnats i
årets tre nummer av Ny tt på Postmuseum,
som sän ts till samtliga medlemmar. Postmu-
seums årsbok Postryttaren, liksom vernissage-
kort för de större utställningarna har också
sän ts till alla medlemmar. Arbetet med
adressering och distribution har liksom tidi-
gare år skö tt s av föreningsmedlemmar, vil-
ket medfört minskade kostnader.

Sedan några år har styrelsen i samråd med
Postmuseum en projektplan med aktiviteter
genom vilka föreningen kan stödja Postm u-
seum . Denna plan aktualiseras vid varje
sammanträde.

U nder 1998 har föreningen överlämnat
gåvor till Postm useum till ett värde av
188.436 kr:

bidrag till tryckning av boken Postvägar,
postkontor och postgårdar i 1750-talets
Sverige

inköp av skrivare för adressetiketter

renovering av Volvo Duett

Bland de främsta
filatelistiska objekten märks:

• brev frän 1686 med 8 rader titlar till H ans
Wachmeister, guvernör över Kalm ar län
och Blekinge, C arlskrona, stämplat med
F-stämpel typ 1, anv änd endast detta år.

• brev stämplat "O betalt fr. D annemark
H .borg 6 maj 1849" med lösenan teck-
ning  "18 sk" adresserat till "Ryttmästaren
Gustaf Duse", från sonen August Duse.

• kuvert stämplat "Med ängbät 29/ 6 1852
lösen 4 sk", på baksidan anteckn ing
"Lösen betald af fru canslern".

• rekommenderat brevomslag frankerat
med 24 öre Vapen typ samt 3 och 20 öre
Lejontyp.

• rekommenderat tjänstebrev, frankerat
med 12 öre och 30 öre Långa tjänste,
perf. 13, stämplat Enköp ing 1883.

• rekommenderat expressbrev till Finland,
frankerat med 2 st 4o ore och 1 st. 6o öre
Postemblem sam t 20 öre Gustaf V
en face, Stockholm 1921.

• rekommenderat postförskottsbrev till
Norge, frankerat med 2 st. 40 öre
Postemblem, frän Sto ckholm 1929.

Vidare har fören ingen betalat 69.600 kr i
honorar för artiklar i Postryttaren och i re-
daktörsarvode.

Antalet medlemmar uppgick den 31 decem-
ber 1998 till 2.965 mot 2.909 vid 1997 ärs ut-
gang.

Behålln ingen i postdirektör Lannges fond
uppgick vid ärets slut till 34.845:67 kr.
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