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Hej islandssamlare! 

Har kommer arets f i:i rst a r apport . Vi skall r edogi:ira fi:i r vad 
som har hant sedan hi:istrappo r ten 1969 och vilka aktivit eter 
som kommer f i:ire s emest ern. De sti:irst a begi vel s erna blir 
VARAUKTIONEN s amt ISLANDSRESAN. 

Fi:ireningens arsmi:ite 1970 hi:ills den 19 februari, 

Pa grund av bristande tid bad var ordfi:irande, Bo Eriksson, 
att fa avsaga sig sitt uppdrag. Protokollsekreterare, Tor e 
Runeborg avbi:ijde ocksa omval. Arsmi:itet valde fi:iljande styrel 
se fi:ir 1970: 

Ordfi:irande: Malte Kirkegaard 

Vice ordforande: Folke Lofstrom (omval) 

Sekreterare: Lars Ingemann (omval) 

Protokollsekr.: Tony Bjellefors 

Kassor: Stig Osterberg (omval) 

Ledamoter: Bernard Beskow och 
Axel Miltander (bagge omval) 

Revisor: Per Hanner (omval) 

Revisorssuppl.: Helge Jonhammar 

Till valkommitte uts ags Svant e Gustavsson, sammankal l ande 
och Tore Runeborg . 

Betalning sker till ISLANDSSAMLARNA c/o Osterberg , PL 1433 
136 90 HANDEN, Post giro 40 29 57, 

Avgiften ar som forut for stockholmsomradet, 15:- och ovriga 
7:-. Gi:iteborgarna betalar direkt till goteborgssektionen , 
Inbet alningskort bifogas, 

Stockholmssektionen: 17.3. (Beskow kaserar om brittiska 
stamplar pa islandska marken), 15.4. (Analyslampa + likare 
aurmarken kommer att finnas), 21.5. (Lofstrom kaserar om 
islandska skillingar samt fi:irfilateli). 

Goteborgssektionen: 2:dra onsdagen i manaden. Lokal: Hant 
verksforeningen, Goteborg. 



Varens auktion 

Sista inlamningsdag 

Visning av objekten 

Utlottning 

Axplock fran de 
senaste motena 

Filatelistiska 
uppgifter 

Medlemsspalten 

Halle s den 26 maJ pa Folke Lofs t r oms kontor, Grevturegatan 27, 
6 tr. 

31 mars. Objekt som kommer senare medtages ej. De senast 
utsanda auktionsreglerna galler. Reglerna bifogas till nya 
medlemmar. 

Sker vid resp. majsammantrade. 

Forsta halvarets utlottning till "ovriga medlemmar" har 
verkstallts och utfoll pa nr 118, Sven Eric Hermansson i 
Karlstad. 

Vi gratulerar sa mycket och kommer att oversanda vinsten 
(Alltinget Flygserie) snarast. 

Stockholmssektionen: 17.9. hall Per Hanner ett mycket ut
forligt och trevligt foredrag om Alltingmhrkenas motiv. 
Foreningen har tryckt foredraget, som bifogas detta proto
koll. 15.10. Stig Osterberg kaserade om "Dubbel huvud" och 
visade sin samling. 19.11. Folke Lofstrom hall foredrag om 
Gronlands frimarken samt visade bilder fran sin samling. 
10.12. Resultatet fran hostauktionen blev 6.249:- kronor. 
(se separat resultatlista) 21.1. Beskow redogjorde for en 
inventering av kron- och nummerstamplar bland foreningens 
medlemmar. Da det galler kronstamplar ar det endast nr 96 
som foreningens medlemmar inte har sett. Lofstrom saknar 
20 st, Beskow 17 st samt Hegland 16 st. Betraffande nummer
stamplar, kan namnas att Lofstrom saknar 5 st (239, 242, 
243, 245, 294). Namnda siffror visar att det inte ar omoj
ligt att plocka ihop en samling av kron- eller nummerstamp
lar utan att behova fa allt for manga luckor. 

Beskow ar tacksam for upplysningar rorande sallsynta kron
och nummerstamplar. 

A. Nya Balbobrev nr 90, 180. 

B. Utgangna frimarken pa posten i Reykjavik. Facit nr 308, 
368, 382, 409, 423, 435, 457, 459-60 samt 461-2, 

C. Island facit nr 59. I GILDI 5 aur skall finnas i nyans
erna a, b och c. 

Jubilarerna Ingemann (50 ar) och Tornblad (70 ar) har fram
fort sitt varma tack for foreningens uppvaktan. Vidare 
har doktor Langert avlidit. Foreningen sande blommor till 
baren. Nr. 143, Josef Lonn har begart uttrade ur foreningen. 
Till hasten skall vi ge ut en komplett medlemsforteckning. 



Bilagor 

Det har visat sig att foreningen inte far reda pa adress
andringar i tid. Vi vadjar till medlemmarna som flyttar 
eller inte har fatt sin nya adress meddelad i protokoll, 
att sanda in aktuella data fore den 15 juni. Vi bifogar 
lista pa nya medlemmar och adressandringar. 

Vi slutar denna gang med forhoppning att Du skall gora 
nagot fint kap vid VARAUKTIONEN: 

Islandssamlarnas kansli 
den 28 februari 1970 

Foredrag 
Resultat Hostauktionen 
Nya medlemmar 
Inbetalningskort 
Auktionsregler 
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