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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 3
mars 2015 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 2016:
Christer Lindblad, Lars Liwendahl, Lennart
Lundh, Karin Nygren och Thorsten Sand-
berg,

valda på två år till årsmötet 2017:
Arne Forssén, Göran Heijtz, Staffan Karls-
son, Cajsa Ojakangas och Anders Pleijel.

Till revisorer utsåg årsmötet Jan-Ove
Brandt och Jan Billgren med Sören Anders-
son som revisorssuppleant.

Till valberedning utsåg årsmötet Erik
Hamberg, sammankallande, Kent Karlsson
(nyval) och Ulla Lundquist samt som supp-
leant Karin Svahn.

Årsavgiften för 2016 fastställdes till 250
kr samt 350 kr för familj (sammanboende
par).

Efter årsmötet berättade Monika Hilding,
Karlstad, om sin far Ivar Ahlgren, född i
Falun och systerson till Selma Lagerlöf. Fa-
dern lämnade Falun 1921 för ett händelse-
rikt liv i Shanghai. Berättelsen bygger på en
30-årig brevväxling mellan Ivar i Shanghai
och hans mor Gerda.

Styrelsen

Inom styrelsen har funnits följande funktio-
närer:

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 protokoll-
förda sammanträden. Ledningen för Post-
museum, Lotte Edsbrand och Malin Valen-
tin, samt Erik Hamberg, redaktör för
Postryttaren, har haft närvaro-, förslags- och
yttranderätt vid sammanträdena.

I arbetsutskottet har ingått Gustaf
Ankarcrona, Lars Liwendahl, Lennart
Lundh, Staffan Karlsson samt Erik Hamberg,
redaktör för Postryttaren som adjungerad le-
damot.

Medlemmar i redaktionskommittén för
årsboken har varit Erik Hamberg, Jan Bill-
gren, Lars Liwendahl och Anders Pleijel.

Föreningen är medlem i Förbundet Sve-
riges vänföreningar för Konst och Kultur.
Gustaf Ankarcrona är föreningens represen-
tant med Lennart Lundh som ersättare.
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Medaljör, hedersordförande och
hedersmedlemmar

Silvermedaljör:     Karin Svahn
Hedersordförande:     Jan Billgren
Hedersmedlemmar:    Bertil Larsson,

    Ingmar Spykman,
    Ulla Wengraf

Medlemsaktiviteter och information
Fyra medlemsaktiviteter utöver årsmötet ar-
rangerades under året. Det första var ett be-
sök den 21 april på Sveriges järnvägsmuseum
i Gävle. 23 medlemmar deltog i besöket.
Huvuddelen reste med buss från City-
terminalen. Besöket inleddes med en rund-
vandring i museet under ledning av en mycket
kunnig och engagerad guide. Som extra att-
raktion anlitar museet en skådespelare som
genomför ett underhållande rollspel, avsett
att skildra järnvägspersonalens arbetsförhål-
landen och järnvägens tekniska utveckling
från mitten av 1800-talet fram till våra da-
gar. Besöket avslutades med en lunch, varef-
ter tillfälle gavs att inhandla någon souvenir i
museets egen butik.

Presentation av Postryttaren 2015 skedde
den 6 maj på Postmuseum. Ett 40-tal perso-
ner deltog. Boken presenterades av redaktö-
ren Erik Hamberg. Några av författarna
beskrev innehållet i sin artikel. Varje delta-
gare fick årsboken som gåva.

Onsdagen den 3 juni besökte ett 20-tal
medlemmar posthuset på Skansen. Vi mot-
togs av två från tidigt 1900-tal tidsenligt
klädda damer. I två grupper visades vi runt i
huset som varit såväl posthus som bostads-
hus. Postdelen var helt utrymd utom den fasta
inredningen.Bostadsdelen visade hur post-
mästaren med familj levde och bodde på
1800-talet.

Tisdagen den 13 oktober var det åter dags
för ett besök hos bildmakaren och fotogra-
fen Anders Hanser. Huvudprogrammet var
hans fantastiska bild-, film- och musik-
berättelse om Gudomliga Indien. Vi var ett 25-
tal deltagare som fick höra Anders Hanser

själv berätta om sin verksamhet som han
fortsätter att driva ett år i taget. Anders Han-
ser är även medlem i Postmusei Vänner.

Föreningens medlemmar blev den 24
oktober inbjudna till invigning av Post-
museums nya utställning �Allt förlöper fint�
med vykortshälsningar på unika vykort från
nästan hela världen. Varje kort är tillverkat
av konstnären Anders Granberg. 37 med-
lemmar hade anmält sig till invigningen, som
förrättades av Vivi Nybom, Postmuseum
och konstnären; en ovanlig utställning med
hälsningar från hela världen, insända till An-
ders Granberg under en 20-årsperiod.

Skriftlig information har lämnats tre
gånger under året tillsammans med infor-
mationsbladet Nytt från Postmuseum som
utges i januari, maj och september. Infor-
mationsbladen och Postryttaren har distribue-
rats med hjälp av föreningsmedlemmar.

I samband med PostNords utgivning av
nya frimärksutgåvor på Postmuseum har
föreningen vid fem tillfällen deltagit för att
värva nya medlemmar och marknadsföra
årsboken Postryttaren. Hedersmedlemmen
Ulla Wengraf har varit behjälplig vid dessa
tillfällen. Medlemsavgången har 2015 varit
lägre än de närmast föregående åren samti-
digt som rekryteringen detta år varit svagare.

Ekonomi och medlemsantal.

Årets resultat blev ett underskott på � 2.700
kr. (- 45.500 kr.). Föreningens likvida medel
uppgick vid årets slut till 584.888 kr. (595.464
kr.). Behållningen i postdirektör Lannges fond
var 2.526 kr. (2.526 kr.). Behållningen i
Svenska frimärksbytesföreningens gåva till
Rolf-Bertil Eklunds minne uppgick till
173.770 kr. (173.700 kr.). Avsättning för in-
köp till biblioteket utgör 22.213 kr. (22.213
kr.). Antalet medlemmar den 31 december
2015 var 1.335 (1.414).


