
Postmusei Vänner
under 2007

Postmusei Vänner bildades är 1926. Fören-
ingen är en av Sveriges största museivänför-
eningar och hade är 2007 ca. 2.200 med-
lemmar (ca. 2.300 är 2006). Org anisatio nen
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
posthistoriska objekt.

Sedan många år tillbaka är Postryttaren
ett samarbetsprojekt mellan museet och
vänföreningen . Det innebär att föreningen
svarar för kon takter med författarna och för
deras ekonom iska ersättning. Museet är
ekonomiskt ansvarigt för produktion och
distribution . Medlemmarna i fören ingen er-
håller årsboken som en medlemsförmån .
Årsavgiften , 200 kr (300 kr för sammanbo-
ende par) un der bägge åren , ger också fritt
tillträde till m useet och möjlighet att delta-
ga i olika aktiviteter.

Årsmöte

Föreningens ärsmöte hölls den 13 mars 2007
Efter årsmötet kåserade Erland H ammar-
berg om "Ö vergången mellan O scars- och
Gustafsperioderna".

Medlemsaktiviteter och information

Två medlemsaktiviteter arrangerades under
året. Vid den första inbjöds till ett möte på
Postmuseum den 17 april då styrelsemed-
lemmar skulle visa utdrag ur sina samlingar.
Denna fick tyvärr ställas in på grund av för
få anmälningar. Den 16 oktob er arrangera-
des ett studiebesök på A rsta postterminal.

Information om föreningen har lämnats
i årets tre n ummer av Ny tt på Postmuseum,

som sän ts till samtliga medlemmar. Dessa
har som tidigare distribuerats med hjälp av
ett an tal fören ingsmedlemmar.

Postmuseums årsbok Postryttaren liksom
vernissagekort för de stö rre utställn ingarna,
har sänts till alla medlemmar. Arbetet med
adressering och distribution har liksom tidi-
gare skötts av fören ingsmedlemmar vilket
medfört minskade kostnader för museet.

Gåvor till Postmuseum

Två klimat- och säkerhetsmontrar

1 kr Oscar II, postfriskt i a-ny ans

Del av tryckplåt till p rov av Oscar II, typ K l

Parti brev fran 18oo-talets mitt med
intressanta noteringar och innehåll

Bidragen till ovan redovisade föremål upp-
gick till 266.500 kr (244.000  kr är 2006).
Kostnaden för fören ingens filatelistiska gå-
vor var 16.308 kr (22.640). Vidare har fören-
ingen betalat 80.698  kr  (107.113) i honorar för
artiklar i Postryttaren och i redaktörs- och
översättararvode.

Ekonomi och medlemsantal

Arets resultat blev ett överskott pa 26.579kr
(40.091). Föreningen hade vid ärsslutet en
kap italbehälln ing pi 360.313 kr (333.733). Be-
hållningen i postdirektör Lannges fond
uppgick vid ärets slut till 2.334 kr (2.276).

Antalet medlem mar uppgick den 31 de-
cember 2007 till 2.190 (2.301).
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