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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 8
mars 2011 på Postmuseum. Till ordförande
för det kommande verksamhetsåret valde
årsmötet Gustaf Ankarcrona. I övrigt har
styrelsen sedan årsmötet bestått av följande
ledamöter, alla valda fram till årsmötet 2012:

Göran Heijtz, Staffan Karlsson, Christer
Lindblad, Lars Liwendahl, Robert Mattson,
Karin Nygren, Cajsa Ojakangas, Anders
Pleijel, Hans Rönnerstam, Thorsten Sand-
berg och Sture Wallander.

Till revisorer utsåg årsmötet Jan-Ove
Brandt och Birger Hansson. Till revisors-
suppleant valdes Sören Andersson.

Årsmötet utsåg till valberedning Ulla
Wengraf, sammankallande, Erik Hamberg
och Per-Anders Erixon, med Ulla Lundquist
som suppleant.

Den avgående ordföranden Jan Billgren
utsågs till hedersordförande. Billgren har va-
rit ordförande 2001-2011. Årsavgiften för
2012 fastställdes av årsmötet till 200 kr, samt
300 kr för familj (sammanboende par).

Efter årsmötet kåserade Ulla Wengraf om
�Svenska kvinnor på frimärken�.

Styrelse

Inom styrelsen har funnits följande funktio-
närer:
Ordförande: Gustaf Ankarcrona
Vice ordförande: Robert Mattson
Kassaförvaltare: Anders Pleijel
Sekreterare: Staffan Karlsson
Klubbmästare: Karin Nygren

Cajsa Ojakangas

Föreningen Postmusei
Vänner 2011

Årsboken Postryt taren är från och med
2011 Postmusei Vänners årsbok (tidigare
Postmuseums årsbok). Styrelsen har utsett
Erik Hamberg till årsbokens redaktör.
Hamberg är adjungerad ledamot i styrelsen
liksom museichefen Pernilla Klingofström.

Till adjungerad styrelseledamot har utsetts
Lennart Lundh med uppgift som kassaför-
valtare, då Anders Pleijel avsagt sig uppdra-
get. Överlämning har genomförts i maj må-
nad. Styrelsen har under året haft fem pro-
tokollförda sammanträden.

I arbetsutskottet har ingått föreningens
ordförande Gustaf Ankarcrona, Robert
Mattson, Staffan Karlsson, Lennart Lundh
samt Erik Hamberg som adjungerad ledamot.

Ledamöter i redaktionskommittén för
Postryttaren har varit Erik Hamberg (redak-
tör), Robert Mattson, Lars Liwendahl, Jan
Billgren och Anders Pleijel.

Föreningen är medlem i Förbundet Sve-
riges museivänner. Gustaf Ankarcrona är
föreningens representant i museivänföre-
ningen.

Silvermedaljörer:    Karin Svahn
   Börje Wallberg

Hedersordförande:    Börje Wallberg
   Jan Billgren

Hedersmedlemmar:   Karl Borin
   Ingemar Spykman

Medlemsaktiviteter och information

Två medlemsaktiviteter arrangerades under
året. Den första var En postkontorsvandring i
Gamla stan under ledning av ledamoten Ka-
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rin Nygren. Hon informerade om posten i
Stockholm 1636-1720 och besök gjordes vid
samtliga fem byggnader som inhyst postkon-
tor innan posthuset, nuvarande Postmuseum,
på Lilla Nygatan 6 togs i bruk 1720.

Den andra programpunkten var ett be-
sök hos filmaren Anders Hanser i hans ateljé
på Kommendörsgatan 28. Hanser visade
bland annat ett bildspel med tal och musik
�Med blågula ögon � en magisk resa genom Sverige
från Smygehuk till Kebnekaise�. Bildspelet, som
varade över en timme, är till stor del upp-
byggt på nutida frimärksutgivningar och
Hansers egna foton. Ett 25-tal medlemmar
deltog i den mycket uppskattade visningen.

 Information om föreningen har lämnats
i årets fyra nummer av det nya informations-
bladet Nytt från Postmuseum, som sänts till
medlemmarna. Informationsbladet har som
tidigare distribuerats med hjälp av före-
ningsmedlemmar.

Postmusei Vänners årsbok Postryttaren har
sänts till alla medlemmar i maj månad.

I samband med Posten frimärkens utgiv-
ning av nya utgåvor på Postmuseum har före-
ningen deltagit i avsikt att värva nya med-
lemmar och marknadsföra årsboken Post-
ryttaren. Medlemsvärvningen har varit fram-
gångsrik, då under året 48 nya medlemmar
värvats.

Gåvor till Postmuseum

* Jorden-runt brevkort avsänt från Lund den
       30 november 1888, med ankomst till Lund
        den 4 februari 1889.

* Fem gravyrplattor i stål av Facit nr 266, 399
       och 692 samt av två ej utgivna frimärken.

* Facit nr. 2 h1, 4 skilling banco ljusblå, ostämp-
       lat

* Facit nr. 14 B g, 3 öre liggande lejon typ II,
        postfriskt

* Facit nr. 24 d, 24 öre ringtyp tandning 14
       gulaktigt orange, stämplat Sala 15.7.1873.

De tre sistnämnda nyanserna har tidigare
saknats i museets studiesamling.

Kostnaden för gåvor omfattande frimär-
ken och föremål uppgick till 45.152 kr (50.729
kr).

Då museet av ekonomiska skäl måst re-
ducera bibliotekets budget för inköp och
bindning av böcker och tidskrifter har för-
eningen avsatt ett belopp om 75.000 kr för
gåvor till i första hand biblioteket.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett överskott på 86.722
kr. (112.222 kr.). Föreningen hade vid årets
slut en kapitalbehållning på 439.250 kr.
(396.574 kr.). Behållningen i postdirektör
Lannges fond var vid årets slut 2.473 kr.
(2.438 kr.). Behållningen i Svenska Frimärks-
bytesföreningens gåva till Rolf-Bertil Eklunds
minne uppgick vid årets slut till 226.871 kr.
(272.023 kr.).

Antalet medlemmar den 31 december
2011 var 1.729 (1.860).

Gustaf Ankarcrona      Staffan Karlsson
ordförande sekreterare


