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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 5
mars 2013 på Postmuseum. Till ordförande
för det kommande verksamhetsåret valde
årsmötet Gustaf Ankarcrona. I övrigt har
styrelsen sedan årsmötet bestått av följande
ledamöter:

valda på två år till årsmötet 2014:
Christer Lindblad, Lars Liwendahl,
Lennart  Lundh, Karin Nygre n  o c h
Thorsten Sandberg,

valda på två år till årsmötet 2015:
Arne Forssén, Göran Heijtz, Staffan Karls-
son, Cajsa Ojakangas och Anders Pleijel.

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

Årsmötet utsåg till valberedning Erik
Hamberg, sammankallande, Jan Billgren och
Ulla Lundquist samt som suppleant Karin
Svahn.

Årsmötet avtackade avgående styrelsele-
damoten Robert Mattson (1988-2012) och
Ulla Wengraf, sammankallande i valbered-
ningen (1989-2013). Årsavgiften för 2014
fastställdes till 225 kr samt 330 kr för sam-
manboende par.

Till hedersmedlem i föreningen utsågs
Bertil Larsson som sammanställt en kopie-
samling av Postens cirkulär från perioden
1636 till och med 1892 på cirka 27.000 blad.
Denna har i flera år funnits tillgänglig på
Postmuseum och har nu digitaliserats.

 Efter årsmötet höll ledamoten Lars
Liwendahl ett mycket uppskattat anförande

utifrån sin bok om �Dalarö � en post- och
kulturhistorisk vandring under fem sekler�.

Styrelse

Inom styrelsen har följande funktionärer fun-
nits:

Ordförande:                   Gustaf Ankarcrona
Vice ordförande:       Lars Liwendahl
Kassaförvaltare:        Lennart Lundh
Sekreterare:               Staffan Karlsson
Klubbmästare:          Karin Nygren och

        Cajsa Ojakangas

Styrelsen har under året haft fem
protokollförda sammanträden. I arbetsut-
skottet har ingått Gustaf Ankar-crona, Lars
Liwendahl, Staffan Karlsson, Lennart Lundh
samt Erik Hamberg som adjungerad med-
lem.

Medlemmar i redaktionskommittén för
årsboken Postryttare n har varit Erik Hamberg
(redaktör), Robert Mattson, Jan Billgren, Lars
Liwendahl och Anders Pleijel.

Föreningen är medlem i Förbundet Sve-
riges museivänner. Gustaf Ankarcrona är där
Postmusei Vänners representant.

Medaljörer, hedersordförande och
hedersmedlemmar

Silvermedaljörer:        Karin Svahn,
              Börje Wallberg

Hedersordföranden:   Börje Wallberg,
    Jan Billgren

Hedersmedlemmar:    Bertil Larsson,
    Ingmar Spykman,
    Ulla Wengraf
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Medlemsaktiviteter och information

Tre medlemsaktiviteter arrangerades under
året. Den första var ett besök på Tumba
bruksmuseum lördagen den 25 maj i strå-
lande försommarväder. 21 medlemmar an-
lände med pendeltåg och bil till Tumba sta-
tion för vidare transport med buss och bil
till museet strax utanför Tumba samhälle. Här
möttes vi av guiden Gunnar Ståhl, brukets
siste pappersmakare. På bruket tillverkades
pappret till de första svenska frimärkena 1855
fram till 1880-talet. Deltagarna visades runt
i de gamla brukslokalerna, som numera är
museum, och fick avslutningsvis åse tillverk-
ning av papper på gammalt vis.

PostNord har under året uppfört en ny
paketterminal i Veddesta, Järfälla, som togs i
bruk under hösten 2013. Föreningen gavs
möjlighet till ett studiebesök torsdagen den
21 november. Ett 20-tal medlemmar hade
med buss och bil sökt sig ut till Veddesta i
ett riktigt höstruskväder. Väl inne i termina-
len guidades deltagarna runt i denna hel-
automatiserade jätteanläggning för sortering
av paket till stockholmsområdet norr om
Mälaren och vidare norrut. Här sker också
manuell lastning av de stora transport-
fordonen. Ännu var anläggningen inte helt
intrimmad, varför små och stora paket emel-
lanåt föll av transportbanden. Cirka 300 per-
soner arbetar i terminalen.

Föreningen deltog i utställningen Foto-
grafi � Filateli som arrangerades av Main
Gallery på Linnégatan 19 på Östermalm i
Stockholm. Temat var klassiska kakelugnar
från Marieberg och Rörstrand på 1700- och
1800-talen. Fotografen Michael Perlmutter,
som är svenskamerikan, har fotograferat mer
än 50 olika kakelugnar på slott och herresä-
ten runt om i Sverige. Fotografierna har ut-
gjort underlag för utgivningen av frimärks-
häftet �Kakelugnar�. Föreningen blev tillfrå-
gad att delta med frimärks- och vykorts-
visning av motiv som arkitektur, inredning,
design och bruksföremål, men visade också
ett exponat över Stockholmsutställningen
1930.

Information om föreningen har lämnats
i årets tre nummer av informationsbladet Nytt
från Postmuseum, som sänts till alla medlem-
mar. Postmusei Vänners årsbok Postryttare n
2013 har distribuerats till medlemmarna i maj
månad. Informationsbladet och årsboken har
som tidigare distribuerats med hjälp av
föreningsmedlemmar.

I samband med Posten Frimärkens utgiv-
ning av nya utgåvor på Postmuseum har för-
eningen vid fem tillfällen deltagit med avsikt
att värva nya medlemmar och marknadsföra
årsboken Postryttare n. Medlemsvärvningen
har varit framgångsrik, då under året 45 nya
medlemmar värvats. En ny broschyr för
medlemsvärvning har använts sedan maj
månad.

Gåvor till Postmuseum

* Facit nr. 1 c, 3 skill b:co mörkgrön, stämp-
lad Carlskrona 15/6 1858.
* Digitalisering av Bertil Larssons kopiesam-
ling av Postens cirkulär från 1636 till 1892.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett överskott på 42.771 kr
(62.546 kr). Behållningen i postdirektör
Lannges fond var 2.520 kr (2.506 kr). Be-
hållningen i Svenska Frimärksbytesföre-
ningens gåva till Rolf-Bertil Eklunds minne
uppgick till 175.894 kr (209.695 kr). Antalet
medlemmar den 31 december 2013 var 1.511
(1.650).


