
Postmusei Vänner
under 2006

Postmusei Vänner bildades är 1926. Fören-
ingen är en av Sveriges största museivänfö r-
eningar och hade är 2006 ca. 2.300 med-
lemmar (ca. 2.400 är 2005). O rgani sationen
har som huvudsyfte att stödja museet eko-
nomiskt med bidrag till olika projekt, fram-
för allt i utställningsverksam heten . Andra
stödformer är inköp av filatelistiska och
posth istoriska objekt.

Sedan många år tillbaka är Postryttaren
ett samarbetsprojekt mellan museet och
vänföreningen . Det innebär att föreningen
svarar för kontakter med översättare och
författare och för deras ekonomiska ersätt-
n ing. Museet är ekonomiskt ansvarigt för
produktion och distribution . Medlemmarna
i föreningen erhåller årsboken som en med-
lemsförmän. Arsavgiften , 2oo  kr  (30o  kr för
sammanb oende par), ger också fritt tillträde
till museet och möjlighet att deltaga i olika
aktiv i te ter.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls den 21 mars
2006. Efter årsmötet kåserade Börje Wall-
berg om "Sedangs postala förhällanden".

M edlemsaktiviteter och info rmation

Två medlemsaktiviteter har genomförts un-
der året. Den 26 september arrangerades en
resa till Helsingfors med besök på Postmuseum.
Den 21 november genomfördes ett välbe-
sökt samarrangemang pa Postmuseum mellan
Vännerna och M usikmuseets Vänner med före-
visning av m useets samlingar, Ewa H olms
samling 'En m usikalisk resa genom Europa'
samt framförande av skillingtrycksvisor.

Information om föreningen har lämnats

1 arets tre nummer av Ny tt på Postmuseum,
som sän ts till sam tliga medlemmar. Dessa
har som tidigare d istribuerats med hjälp av
ett an tal fören ingsmedlemmar.

Postmuseums årsbok Postryttaren liksom
vernissagekort för de större utställn ingarna,
har sän ts till alla medlem mar. Arbetet med
adressering och distribution har liksom tidi-
gare skött s av fören ingsmedlemmar vilket
medfört minskade kostnader för museet.

I samband med Postmuseums roo-årsju-
bileum överlämnade föreningen tre jub i-
leumsgåvor.

Gåvor ti ll Postmuseum

Jubileumsgåva I : Modell av postf ordon
fran 196o-talet

Jub ileumsgåva II : Docka f öreställande en
kvinnlig brevbärare på cykel

Jubileumsgåva III: M odell över transport
av ett paket från Insj ön till mottagaren i
Stockholm

Tre s.k. gravy rböcker,från bl.a. Sven Ewert

8 skilling banco från position 4 i arket,
stäm plat Uddevalla 12.2 1858

Brev i näst intill fr imärksstorlek med 12 öre
Ringtyp frän 188o

20-block av otandat normalprov av 5 öre
Gustaf V i medaljong med tete-beche

Moderna brev med en komplett uppsättning
f örfalskade fr imärken frän 2004-2005 samt
med motsvarande äkta

Bidragen till ovan redovisade föremål upp-
gick till 244.000  kr  (202.875 är 2005). Kostna-
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den för fören ingens filatelistiska gåvor var
22.640 kr (15.340). Vidare har fören ingen be-
talat 107 113 kr (113.680) i hono rar för artiklar
i Postryttaren och i redaktörs- och översättar-
arvode.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett överskott på 40.091 kr
( överskott på 37-905). Fören ingen hade vid
årsslutet en kapitalbehålln ing på 333-733kr
(293.642). Behällni ngen i postd irektör Lann-
ges fond uppgick vid årets slut till 2.276 kr.

Antalet medlemmar uppgick den 31 de-
cember 2006 till 2.301 (2.382).

M edaljörer, hedersledamöter och
styrelsemedlemmar

SILVERMEDALJ Ö RER

Rolf-Bertil Eklund, Egon Jonsson,
Karin Svahn , Börje Wallberg

H E D E RS LE DA M ÖT E R

Karl Borin , Rolf-Bertil Eklund,
Egon Jonsson

STYRELSE

Hedersordförande: Börje Wallberg
Ordförande: Jan Billgren

Vice ordförande: Robert Mattson
Sekreterare: Staffan Karlsson

Kassaf örvaltare: Anders Pleijel
Klubbmästare: Ewa Holm ,

Kjell Ö stlid

Ö V RI G A STYRELSE LE DA M Ö T ER

Göran H eijtz, Lenna rt Ivarsson,
Gösta Karlsson, H ans Rönnerstam,
Thorsten Sandberg, Ingmar Spykman ,
Sven-Åke Tinin

REV ISO RER

Percy Bargholtz , George Sund

REV ISO RSSU P P LEA N T

Sören Andersson

VA LBE RE D N I N G

Ulla Wengraf, Erik H amberg,
Gert Pettersson

SU P P LEA N T VALB ERE D N I N G

Per-Anders Erixon

Medlemsförteckn ing publiceras inte
i Postryttaren
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Fram- o ch baksida av ett extremt litet inr ikes b rev, skickat 1880.
Gåva från Postm usei Vänner 20 0 6 .

Front and back o f an extrem ely sm all dom estic lett er sen t in 1880.
Gift from the Friends o f Post Museum in 20 0 6 .
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