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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 8
mars 2016 på Postmuseum.

Ordföranden Gustaf Ankarcrona infor-
merade om att föreningen år 2016 fyller 90
år. Därför har styrelsen getts möjlighet att
under hela jubileumsåret visa skänkta
filatelistiska objekt och posthistoriska före-
mål i museet vid entrén till biblioteket. Detta
redovisas närmare i årsbokens inledande ar-
tikel.

Till ordförande för det kommande verk-
samhetsåret valde årsmötet Gustaf Ankar-
crona. I övrigt har styrelsen sedan årsmötet
bestått av följande ledamöter:

valda på två år till årsmötet 2017:
Arne Forssén, Göran Heijtz, Cajsa Ojakan-
gas och Anders Pleijel.

valda på två år till årsmötet 2018:
Christer Lindblad, Lars Liwendahl, Lennart
Lundh, Karin Nygren och Thorsten Sand-
berg.

Fyllnadsval på ett år till årsmötet 2017:
Leif Ruud.

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

Till valberedning utsåg årsmötet Erik
Hamberg, sammankallande, Kent Karlsson
och Ulla Lundqvist samt som suppleant Karin
Svahn.

Årsavgiften för 2017 fastställdes till 250
kr samt 350 kr för familj (sammanboende).

Föreningen Postmusei
Vänner 2016

Vid årsmötet avtackades styrelsemedlem-
men Staffan Karlsson som varit föreningens
sekreterare i 15 år.

Efter årsmötet berättade Ulla Lundqvist
om och visade sitt openexponat �Falun �
mer än gruva och korv�. Exponatet var ut-
ställt på NORDIA 2015 i Upplands Väsby.

Styrelsen

Inom styrelsen har funnits följande funktio-
närer:

Ordförande: Gustaf Ankarcrona
Vice ordförande: Lars Liwendahl
Kassaförvaltare: Lennart Lundh
Sekreterare: Leif Ruud
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, Arne Forssén Lars Liwendahl,
Lennart Lundh,  samt adjungerad Erik Ham-
berg.

Medlemmar i redaktionkommittén för
årsboken har varit Erik Hamberg, redaktör,
Jan Billgren, 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

Föreningens 90-årsjubileum 2016

Verksamheten i föreningen jubileumsåret
2016 dominerades helt av helårsutställningen
�Postmusei vänner 90 år�. Denna arrangera-
des av Postmuseums medarbetare Vivi
Nybom och Peter Lorentzon med stöd av
Postmusei Vänners arbetsgrupp, Gustaf
Ankarcrona, Lennart Lundh och Arne
Forssén. Invigningen den 10 februari förrät-
tades av tidigare museichefen Karin Svahn
inför närmare 40 personer. Utställningen
presenterades av Peter Lorentzon. Denna
första utställning benämndes Rariteter. Den
omfattade närmare 20 filatelistiska objekt i
säkerhetsmonter och ett antal posthistoriska
föremål i en hörnmonter vid entrén till bib-
lioteket. Första delen av utställningen pågick
fram till den 11 maj. Den avlöstes av utställ-
ningen Social filateli som pågick till den 14
september. Vid presentationen den 11 maj
deltog cirka 30 personer. Den avslutande
delen av utställningen benämndes Destination
och posthantering och pågick från den 14 sep-
tember till mitten av januari 2017.

   Dessa utställningar var mycket upp
skattade och välbesökta av våra medlemmar
och allmänheten. Hela utställningen har
dokumenterats på internet på hemsidan
www.netex.se/postmuseum. Detta ger med-
lemmarna och alla andra intresserade möj-
lighet att efteråt studera alla dessa objekt.

Föreningen framförde sitt stora tack till
Postmuseums personal för utställningen i
samband med 90-årsjubileumsdagen lörda-
gen den 19 november. Ett 60-tal medlem-
mar deltog. Föredrag hölls om föreningens
90 år av Gustaf Ankarcrona och om Post-

museums kommande verksamhet av  che-
fen för Postmuseum Lotte Edsbrand samt
ett kåseri om Roliga reklamvykort av Göran
Heijtz. Därefter intogs jubileumsmiddagen
av inbjuden personal från Postmuseum till-
sammans med 40-talet medlemmar från för-
eningen.

Övriga medlemsaktiviteter och
information

Presentation av Postryttaren 2016 skedde ons-
dagen den 11 maj på Postmuseum i sam-
band med invigningen av utställningen Social
filateli. Boken presenterades av redaktören
Erik Hamberg tillsammans med några av
författarna. Årsboken uppmärksammade
särskilt att Svenska flaggans dag 2016 fyllde
100 år. Ett 30-tal deltagare fick var och en
ett exemplar av årsboken som gåva.

Den till hösten planerade resan till Tam-
merfors i Finland och dess nya Postmuseum
och museipark måste tyvärr ställas in på grund
av för få deltagare. Resan planeras därför till
2017. Då äger frimärksutställningen Finlan-
d i a  rum i maj månad med anledning av att
Finland varit ett självständigt land i 100 år.

Föreningen blev inbjuden till öppnandet
av utställningen Uniform(t) den 7 oktober.
Detta var en utställning om hur Posten klätt
sin personal från början av 1800-talet fram
till idag. Från början användes uniforms-
klädsel för att i våra dagar ha ersatts av ar-
betskläder. Ett 40-tal medlemmar deltog vid
informationen om utställningen och Postens
uniformer.

Onsdagen den 12 oktober besökte ett 15-
tal medlemmar den helt nya postterminalen
i Rosersberg. Besökarna möttes vid entrén
av informationschefen, tidigare såväl brev-
bärare som posttjänsteman. De närvarande
fick en grundlig genomgång under en timme
om hur dagens Postnord är organiserat och
hur arbetet i den nya terminalen bedrivs.
Därefter besöktes själva terminalanlägg-
ningen. Detta är Nordens största och mo-
dernaste automatiserade brevsorteringsan-
läggning. Här kunde man se hur breven på



129Föreningen Postmusei Vänner 2016

långa transportband med hög hastighet
och precision avlämnades till rätt mottagande
postnummer. Dessa var detaljindelade på
norra Storstockholm och Uppland upp till
Dalarna. I övrigt sorterades posten till öv-
riga postterminaler för transport ut i landet.

Skriftlig information om verksamheten
har lämnats tre gånger under året till med-
lemmarna tillsammans med Nytt från Post-
m u s e u m  som ges ut den 1 januari, 1 maj och
1 september. Informationsbladen och Nytt
från Postmuseum har distribuerats med hjälp
av föreningens medlemmar och lämnats vi-
dare till Företagscentret i Postmuseum.

Medlemsavgången har 2016 liksom 2015
varit lägre än de närmast föregående året,
samtidigt som rekryteringen varit svagare.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett underskott på 15.430
kr (-2.700 kr). Föreningens likvida medel
uppgick vid årets slut till 583.088 kr (584.888
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 159.216 kr
(173.700 kr). Avsättningen för inköp till Post-
museums bibliotek utgjorde 15.429 kr
(22.213 kr). Antalet medlemmar den 31 de-
cember 2016 var 1.220 (1.335).

Föreningens ekonomi förbättrades under
jubileumsåret tack vare frikostiga bidrag på
sammanlagt 22.150 kr från drygt 100-talet
medlemmar.
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