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R A P P 0 R T 

HOSTEN 1972 II 

Hej islandssamlare! 

I denna rapport kommer vi att behandla gamla vanliga punkter. 
Senare under hosten kommer vi att redovisa vad som hande under 
ALLTING-72 i en separat rapport. Som alla sakert redan vet, 
blev var satsning en star framgang. 

Alla nytillkomna medlemmar balsas hjartligt valkomna (c:a 65 st). 
Da vi undersoker mojligheten att trycka upp en ny sorts med
lemsmatrikel angives medlemsnumret for nya medlemmar via ett 
handskrivet nummer pa denna rapports forsta sida. Detta nummer 
skall angivas da Ni t.ex. betalar in arsavgiften. 

Betalning sker till ISLANDSSAMLARNA c/o Osterberg, PL 1433, 
136 90 Handen. Postgiro 40 29 57-5. 

Avgiften ar 15:- for Stockholmssektionen (= medlemmar boende 
inom 07- resp. 08- omradet), 12:- for Islandsklubben i GOteborg 
(obs! betalas under 1972 direkt till kassoren i Goteborg) samt 
for ovriga 7:-. 

Stockholmssektionen 

September = torsdagen den 14 

Oktober = tisdagen den 10 

November = onsdagen den 15 

December = torsdagen den 14 

Januari = tisdagen den 16 

Februari = onsdagen den 14 (= ltrsmote) 

Lokal: Falke Lofstroms kontor, 
Grev Turegatan 27 eller 29 n.b. 

klockan 19.30 (Anslag finns som visar ratt port.) 

Goteborgssektionen: 

2:a onsdagen i manaden. 

Lokal: Hantverksforeningen i Goteborg 

klockan 19.30 

Halles onsdagen den 29 november 

Lokal: Falke Lofstroms kontor, Grev Turegatan 27 6tr, 
kl. 19. 30. 



Sista inHim
ningsdag 

Visning av 
objekten 

Axplock fran 
de senaste 
motena 

Mandagen den 9 oktober. Objekten skall sandas till Lars Ingemann, 
Hallvagen 3, 191 48 Jarfalla. De senast utsanda auktionsreglerna 
galler. Nytillkomna medlemmar erhaller som bilaga till detta 
protokoll auktionsreglerna. 

Sker vid Stockholms- och Goteborgssektionens ordinarie november
mote. 

Stockholmssektionen: 

24/2 
riet. 

Diskuterades Allting-72. Medlem nr 161 vann narvarolotte-

Arsmote 11/4 Arsmotesforhandlingarna inleddes med en rapport 
av sekreteraren. Darefter upplastes kassaredogorelse samt revi
sionsberattelse for det gangna kalenderaret. 1971 ars verksamhet 
medforde ett underskott av kr. 1.581:66. Till underskottet har i 
avsevard man bidragit att avgiftsuppborden icke fungerat val, vare 
sig i Stockholm eller i Goteborg. Foreningens kapitalbehallning 
per 31.12.71 utgjorde kr. 6.443:01. 

Darefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet av ett enhalligt ars
mote. 

Valkommitten hade endast erhallit avbojande till omval fran ord
foranden. Foljande valdes till funktionarer under 1972: 

Ordforande = Bernhard Beskow 

Vice ordf. Folke Lofstrom 

Sekreterare = Lars Ingemann 

Protokollsekr. = Tony Bjellefors 

Kassor = Stig Osterberg 

Ledamoten = Axel Miltander 
Tore Runeborg 

Revisor = Per V.A. Hanner 

Revisorsuppl. = Helge Jonhammar 

Valkommitte = Svante Gustavsson (sammankallande) 
Hans Ringertz 

Avgaende ordforanden Malte Kierkegaard tackade for det stora for
troendet att ha fatt varit foreningens orforande samt overlamnade 
klubban till tilltradande ordforanden Bernhard Beskow. Denna 
tackade a sina och foreningens vagnar Malte for det stora arbete 
han nedlagt. 

Bestamdes att medlemsavgifterna for ar 1973 skulle bli foljande: 

Stockholms- och Goteborgssektionen 15:-, ovriga 10:-. 

Anledningen till att vi hojer ar framst beroende pa okade porto
och tryckkostnader. 

Medlem nr 258 vann narvarolotteriet. 



Islandsresa 

Gronlandsresa 

Resef-ond 

17/5 Folke Lofstrom hall foredrag och visade bilder om islandska 
stamplar. Medlem nr 259 vann narvarolotteriet. Motet avlsutades 
hos Folke Lofstrom dar Bernhard Beskow bjod pa supe. 

Goteborgssektionen: 

Islandsklubben i Goteborg har haft en livaktig sasong och allt 
tyder pa att den kommande inte blir mindre aktiv. Klubben har 
haft moten varje manad - t.o.m. under juni, juli och augusti -
och medlemsantalet har okat till hundratalet. Antalet medlemmar 
som besoker motena overstiger inte sallan 40. Sommarmotena har 
hallits pa Guldhedsrestaurangen men fran september blir det 
aterigen Hantverksforeningen andra onsdagen i manaden kl. 19.30. 

Islandska frimarket fyller som bekant 100 ar 1973 med bl.a. en 
veckolang utstallning i Reykjavik och utgivning av sarskilda 
minnesmarken. En handbok utkommer ocksa. Den kommer inte att 
omspanna alla Islands emissioner utan narmast uppehalla sig vid 
en del emissioner som den gar mera i detalj in pa. 

Sjalvfallet blir det en resa till jubileet. Liksom tidigare ar 
det Goteborgsklubbens ordf. Axel Miltander som lagger upp den. 
Alla detaljer ar annu inte klara, men av allt att doma blir det 
avresa sista dagarna i augusti manad med mojlighet for deltagare 
att forlanga vistelse om hon eller han sa onskar. Liksom tidigare 
bokas rum for resenarerna. 

Cirkapriser t.o.r. Goteborg, Kopenhamn 
Stockholm 
Helsingfors 
Oslo 

650:-
700:-
850:-
600:-

Islandsresan kompletteras denna gang med en dagsutflykt till 
Gronland under forutsattning att 40 av deltagarna anmaler sig. 
Priset ar normalt 408 kr. men vi har lyckats pruta ner det till 
c:a 250 kr. Resan gar till Kulusuk pa Gronlands ostkust. Mat ingar 
i priset. 

En annan nyhet denna gang ar att resan kan foretas fran fern olika 
orter, namligen Stockholm, Kopenhamn, Goteborg, Oslo coh Helsing
fors. 

Det ar viktigt att intresserade redan nu tar kontakt med arrango
ren, som senare kommer att oversanda material. Adress: 

Axel Miltander, Nordenskioldsgatan 19, 413 09 Goteborg. 

Goteborgsklubben har upprattat en resefond for sina medlemmar. Be
hallningen i denna fond delas i augusti 1973 mellan de medlemmar som 
anmalt sig till Islandsresan. Som "Goteborgsmedlem" raknas alla 
som bor i Goteborg eller som kanner pa sig att de har Goteborg som 
centralort och betalar den lokala klubbavgiften. Genom lotterier 
och auktioner pa skankta objekt hoppas klubben fa in en slant under 
den sasong som nu startar. 



Utlottning 

Avslutning 

Bilagor 

1971 ars utlottning till medlemmar boende utanfor Stockholms
och Goteborgsomradet utfoll pa nr 35 Sven Staaf i Helsingborg. 

Vi gratulerar sa mycket och hoppas att vinsten (Facit nr 102) 
passar. 

I en separat bilaga vi11 var med1em Tore Runeborg medde1a att han 
onskar fa hja1p med sitt studium av Schweitzerstamplar. Dessutom 
bifogas stadgar antagna 31/1 1972. 

Stadgar for Foreningen Is1andssamlarna 
Skrivelse fran Tore Runeborg 
Auktionsreg1er till nya medlemmar 
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