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under2009

Postmusei Vi n ner bi ldades är 1926. För-
en ingen är en av Sveriges största musei-
vänfören ingar och hade är 2009 ca. 1.900
medlemmar (ca. 2.100 är 2008). O rgan isat io-
nen har som huvudsyfte att stödja museet
ekonomiskt med bidrag till olika projekt,
framför allt i utställn ingsverksamheten .
Andra stödformer är inköp av filatelistiska
och posth istoriska objekt.

Sedan många år t illbaka är årsboken Post-
ry ttaren ett samarbetsprojekt mellan museet
och vänfören ingen . Det innebär att fören-
ingen svarar för kontakter med författarna
och för deras ekonomiska ersättn ing. Museet
är ekonomiskt ansvarigt för produktion och
d istribution . Medlemmarna i fören ingen
erhåller årsboken som en medlemsförm ån .
Arsavgiften , 2oo kr (300 kr för sammanbo-
ende par), ger också fritt tillträde till museet
och möjlighet att deltaga i olika aktiviteter.

Årsmöte

Fören ingens ärsmö te hölls den 1o mars 2009.
Efter årsmötet kåserade Gustaf Ankarcrona
om "Posten över Kölen".

M edlemsakt iviteter och informat ion

Tre medlemsaktiviteter arrangerades under
året. Den första var en ut flykt med båt till
Est land den 20-23 april 2009. De 34 delta-
garna fick upp leva både själva Tallinn och
en bussutflykt t ill Tartu med besök på bl.a.
det estn iska postmuseet.

D en andra programpunkten bestod av en
utflykt till kyrkor med Albertus Pictormäl-
n ingar den IO maj. D en tredje utgjordes av
en specialvisn ing av den då pågående utställ-
n ingen , "Samla Stockh olm", den 1o novem-

ber. Tyvärr måste bägge dessa arrangemang
ställas in på grund av för få anmäln ingar.

In formation om fören ingen har lämnats
i årets tre num mer av Ny tt på Postmuseum,
som sänts till samtl iga medlemmar. Program-
bladet har som tidigare d istribuerats med
hjälp av ett antal fören ingsmedlem mar.

Postmuseums årsbok Postryttaren, liksom
vernissagekor t för de större utställn ingarna,
har sänts till alla medlemmar. Arbetet med
adressering och kuvertering har liksom tidi-
gare skötts av fören ingsmedlem mar vilket
medfört minskade kostnader för museet .

Under 2009 erh öll fören ingen en gåva
från Svenska Frimärksbytesföreningen till
Rolf-Bert il Eklunds minne. D enna omfat-
tade dels kont anter pa 114 .699 kr, dels obliga-
tioner till ett värde den 31.12 2009 aV 157.323:87
kr. Gåvan får utnyttjas under de kom mande
20 ären för inköp av filatelistiska objekt till
Postmuseums sam lingar.

Gåvor t ill Postmuseum

Bidrag till bokproj ektet "Stockholmsvy kort"
Ett parti tidiga svenska f örstadagsbrev
Frimärksalbum, skapat av en
posttj änsteman, med samtliga svenska
fri märk en till 1925

4 öre Ringtyp, tandn. 14, i  b-ny ans, obeg.
6 öre Ringtyp tandn. 14, stpl. f örsta dagen
6-block av ro pa 24 öre Ringtyp i c-ny ans
0 stämplade Tjänstefrimärken  i sto rtfo rmat
A ssurerade brev med Tjänstefrimärk en
i stort format

Bidraget t ill ovan redovisade projekt uppgick
till 159.0 00 kr (160.688 kr är 2008). Kostna-
den för fören ingens filatelistiska gåvor var
100.116 kr (72.098). Vidare har fören ingen
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betalat 97.451 kr (76.671) i hono rar för artik-
lar i Postryttaren och i redaktörs- och översät-
tararvode.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resu ltat blev ett underskott på 37.437
kr (överskott pa 73.262). Fören ingen hade vid
ärsslutet en kapitalbehälln ing pa 396.538  kr
(433.975).

Behålln ingen i postdirektör Lannges fond
uppgick vid ärets slut ti ll 2.430 kr (2.419).
Behålln ingen i Svenska Frimärksbytesföre-
n ingens gåva till Rolf-Bertil Eklunds m in ne
uppgick vid arets slut ti ll 272.022:87.

Antalet medlemmar uppgick den 31
december 2009 till 1.922 (2.087).

4 öre Ringtyp, tandn ing 14 , obegagnat i b-nyans.
Gåva av Postmusei Vän ner 20 0 9 .

4 öre Ring type stamp,
perforat ion 14 , mint in shade b.
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M edaljörer, hedersledamöter och
styrelsemedlemmar

SI LV E R M EDA LJ Ö R ER

Yngve H ellström, Karin Svahn ,
Börje Wallberg

H E D ER SLE DA M Ö T ER

Karl Borin , Ingmar Spykman
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C ajsa O jakangas

ÖV R I G A ST YR E LSEL E DA MÖ T ER

Gustaf Ankarcrona, Gr an H eijtz,
C hrister Lindblad, H ans Rön nerstam,
Thorsten Sandberg, Sven-Ake Tiren ,
Sture Wallander

R EV I SO R ER

Jan-O ve Brandt
Birger H ansson

R EV I SO R SSU P P LEA N T

Sören Andersson

VA LBE R ED N I N G

U lla Wengraf
Erik H amberg
Per-Anders Er ixon

SU P P LEA N T VA LBER E D N I N G

U lla Lundquist
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