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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 6
mars 2018 på Postmuseum.

Ordföranden Gunnar Lithén hälsade de
närvarande välkomna och speciellt dagens
två föredragshållare Hanna Nydahl från Post-
museum och Snövit Janson samt silver-
medaljören Karin Svahn, hedersordförande
Jan Billgren, Postmusei Vänners styrelse-
ledamöter samt redaktören för Postrytta-
ren Thorsten Sandberg.

Före årsmötesförhandlingarna berättade
Hanna Nydahl om de scannade kartorna
som föreningen ekonomiskt har bidragit till.
Hur själva arbetet har gått till och hur man
kan nå dessa via internet, antingen via post-
museum.se eller digitaltmuseum.se.

Hanna har också skrivit en instruktion hur
man når databasen. De närvarande fick också
möjlighet att få se några av orginalkartorna.

Efter kartpresentatioen förklarade före-
ningens ordförande årsmötet öppnat och
berättade om verksamhetsåret 2017 vilket
också finns tryckt i Postryttaren 2018.

Stämman ansåg att årsmötet var behöri-
gen utlyst då kallelsen sänts ut till medlem-
marna den 3 januari 2018.

Till ordförande för årsmötet valdes Leif
Ledmyr. Till ordförande för det kommande
verksamhetsåret valdes Gunnar Lithén av
årsmötet. I övrigt har styrelsen sedan årsmötet
bestått av följande ledamöter:

Valda på två år till årsmötet 2019:
Arne Forssén, Cajsa Ojakangas,
Göran Heijtz, Anders Pleijel och
Leif Ruud.

Valda på två år till årsmötet 2020:
Lars Liwendahl, Lennart Lundh, Karin Ny-
gren, Tomas Karlsson och Bo Andersson.

Till revisorer utsåg årsmötet Jan-Ove Brandt
och Jan Billgren, med Sören Andersson som
revisorssuppleant på ett år vardera.

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

Styrelsen
Styrelsen har från årsmötet bestått av:
Ordförande: Gunnar Lithén
Vice ordförande: Tomas Karlsson
Kassör: Lennart Lundh
Sekreterare: Leif Ruud
Klubbmästare: Karin Nygren

Cajsa Ojakangas
Ledamöter: Bo Andersson

Arne Forssén
Göran Heijtz
Lars Liwendahl
Anders Pleijel

Styrelsen har under året haft fem protokoll-
förda sammanträden. Postmuseicheferna
Lotte Edsbrand och Malin Valentin, samt
Thorsten Sandberg, redaktör för Postrytta-
ren, har haft närvaro-, förslags- samt yttran-
derätt vid sammanträdena.

a v  Gunnar Lithén
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I arbetsutskottet har ingått Gunnar Lithén,
Arne Forssén, Lennart Lundh och Tomas
Karlsson.

Arbetsutskottet har träffats vid fem till-
fällen före ordinarie styrelsemöte. Arbetsut-
skottet har också träffat Postmuseums che-
fer vid fem tillfällen.

Medarbetare i redaktionskommittén för
årsboken Postryttaren har varit Thorsten
Sandberg (redaktör), Anders Pleijel (layout),
Gunnar Lithén, Göran Heijtz och Bo An-
dersson.

Föreningen är medlem i Förbundet Sve-
riges vänföreningar för Konst och Kultur.
Gunnar Lithén är föreningens representant,
med Lennart Lundh och Arne Forssén som
ersättare.

Medaljör, hedersordförande och
hedersmedlemmar

Silvermedaljör:    Karin Svahn
Hedersordförande:   Gustaf Ankarcrona

   Jan Billgren
Hedersmedlemmar:   Staffan Karlsson

   Ingmar Spykman
   Ulla Wengraf

Efter årsmötets avslutande bjöds de när-
varande på snacks och förfriskningar. Efter
en stunds mingel hälsade ordföranden kväl-
lens andra föredragshållare, Snövit Janson väl-
kommen. Snövit kåserade på ett medryck-
ande sätt om sin tid som postkassör med
underlag av sitt bidrag �Mina intensiva år
som postkassör � ett utdött yrke� i
Postryttaren  2018.

Medlemsaktiviteter och information

Skriftlig information om verksamheten har
lämnats tre gånger under året till medlem-
marna tillsammans med �Nytt från Postmu-
seum� som ges ut den 1 januari, den 1 maj
och den 1 september.

Postryttaren 2018 presenterades den 22
maj på Postmuseum av redaktören Thorsten
Sandberg. Sju skribenter har medverkat till
innehållet. Av skribenterna var nästan samt-
liga närvarande och berättade kortfattat om
sina respektive artiklar. Till denna utgåva la-
des stor vikt vid 60-årsminnet av fotbolls-
VM i Sverige 1958. Ett 30-tal deltagare fick
var sitt exemplar av årsboken som gåva.

Postryttaren 2018 distribuerades till med-
lemmarna måndagen den 21 maj.

Hedersmedlemmen Bertil I. Larsson gick
ur tiden den 20 juli 2018. Begravningen ägde
rum den 23 augusti och Postmusei Vänner
bidrog ekonomiskt till makarna Larssons
nyinrättade fond för unga filatelister.

Under året har medlemmar från Post-
musei Vänner varit närvarande på Post-
musem vid de flesta utgivningarna av nya
frimärken och gjort reklam för vänföre-
ningen.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett underskott på -3.714
kronor (-23.067 kronor). Föreningens likvida
medel uppgick vid årets slut till 653.055 kro-
nor (657.269 kronor). Behållningen i postdi-
rektör Lannges fond var 2.526 kronor (2.526
kronor).

Behållningen i Svenska Frimärksbytar-
föreningens gåva till Rolf-Bertil Eklunds
minne uppgick till 129.086 kronor (129.086
kronor). Avsättning för inköp till Post-
museums bibliotek utgör 69 kronor (69 kro-
nor). Antal medlemmar den 31 december
2018 var 1.005 (1.125).

Ett antal medlemmar från Postmusei
Vänner deltog i den av Norrorts frimärks-
förening anordnade resan till utställningen
Estex 2018 i Tallinn, Estland 13/7-15/7.

Vid den bilaterala utställningen MALMEX
2018, belönades Postryttaren 2018 med en
Vermeilmedalj i form av ett diplom och en
gravyr utförda av Lars Sjööblom efter
förlagor av Christer Mårtensson.
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fiska formgivare, Gustav Mårtensson som
berättade hur ett frimärke kommer till på
grafisk väg.

Föredraget var mycket uppskattat av de
25-talet närvarande medlemmarna. Många
frågor ställdes till föredragshållaren. Del av Öresundsbron sedd mot den konstgjorda

ön Pepparholmen och Danmark. Förlaga: Christer
Mårtensson. Illustration: Lars Sjööblom.

Det nyligen renoverade södra tornet på
Centralposthuset i Malmö. Arkitekt Ferdinand
Boberg. Huset invigdes 1906. Förlaga: Christer

Mårtensson. Gravyr: Lars Sjööblom

På styrelsemötet den 11 september be-
sökte ordföranden för Livrustkammarens
Vänner, Mårten Hougström oss och berät-
tade hur deras vänförening arbetar.

Under året har två medlemmar från sty-
relsen �Föreningen Sveriges vänföreningar
för konst och kultur� (SVK) drivit projektet
�Museets bäste vän� med ekonomiskt stöd
från Riksantikvarieämbetet. Projektet ska syn-
liggöra vänföreningarnas betydelse för sina
museer och för museisverige. Två enkäter
togs fram. En för vänföreningarna och en

Frimärkena skogens djur: Fotografier av Göran
Ekström. Grafisk form av Gustav Mårtensson.

Gustav Mårtensson berättar om �Riksarkivet 400
år�, en av de frimärksutgåvor han formgivit.

Foto Lars Liwendahl.

Onsdagen den 5 september fick Post-
musei Vänner besök av en av PostNords gra-
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för museiledningen. Postmusei Vänner sva-
rade på enkäten och senare under året inter-
vjuades ordföranden.

Den 15 november presenterades slut-
rapporten i huvuddrag för representanter
från vänföreningarna. En slutrapport är tänkt
att överlämnas i början av 2019 till Riksan-
tikvarieämbetet, samtliga museivänföre-
ningar, SVK:s medlemmar, museiledningar
och huvudmän och att framöver finnas till
stöd för nystartade vänföreningar inom
kulturområdet.

Till den nya utställningen �Postal Art� på
Postmuseum bjöds styrelsen in till vernissage
den 29 november. Dagen efter, den 30 no-

vember bjöds medlemmarna in till en för-
handsvisning.

I början av december lämnade Postmusei
Vänner klartecken för ekonomiskt bidrag till
fortsatt scanning av ett 70-tal kartor. Detta
efter att Postmuseum fått en offert från
Järnvägsmuseets Vänner i Gävle.

Under året sändes en medlemsenkät till
medlemmarna med frågan �varför är du
medlem i föreningen�. 222 medlemmar
svarade och i toppen hamnade årsboken
Postryttaren. Detta tidskrävande arbete ut-
rättades av styrelseledamoten Arne Forssén
som ingår i arbetsutskottet.


