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RAPPORT 

VJ!.REN 1973 Jt-

Hej islandssamlare! 

Vi borjar denna rapport som vanligt med vad som 
kommer att handa de narmaste manaderna. Speciellt 
ber vi alla observera resultatlistan fran host
auktionen. Det klubbades da bort objekt for kronor 
20.058. Vi raknar med att varens auktion skall ge 
ett lika gott resultat under forutsattning att in
liimnarna inte ligger pa latsidan. Det behover inte 
bara vara toppobjekt utan aven vanligare saker gar 
att salja. 

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

Avgiften ar 15:- for Stockholmssektionen (= medlemmar 
boende inom 07- och 08-omradet) samt for Islands
klubben i Goteborg. Ovriga betalar 10:-. Underlatta 
kassorens arbete genom att omgaende inbetala ars
avgiften. Om detta inte sker riskerar Ni att uteslutas 
ur foreningen. Vi vill uppmana de som redan har betalt 
in sin arsavgift att kontrollera om for lag avgift 
har betalts. I sa fall sand in resterande belopp. 

Stockholmssektionen 

Mars = torsdagen den 15 
April = tisdagen den 10 
Maj = onsdagen den 16 

Maj = onsdagen den 23 

Program 

Nyansering 
Vakant 
Visning av 
auktionsobjekt 
auktion 

Lokal: Grev Turegatan 27, 6 tr klockan 19.30 

Goteborgssektionen 

2:a onsdagen i manaden 

Lokal: Hantverksforeningen ~ Goteborg 



Varauktionen: 

Sista in
lamningsdag 

Visning av 
auktionsobjekt: 

Axplock fran 
de senaste 
motena: 
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Balles onsdagen den 23 maj 

Lokal: Grev Turegatan 27, 6 tr 
klockan 19.30 

M8.ndagen den 9 april. Objekten skall sandas till 
Lars Ingemann, Hallvagen 3, 191 48 Jarfalla. 

Sker vid Stockholms- och Goteborgssektionens 
ordinarie majmote. 

Stockholmssektionen: 

14/9 Folke Lofstrom talade om Schweitzerstamplar. 
Medlem nr 258 vann narvarolotteriet. 

10/10 Tore Runeborg hall foredrag om sin indelning 
av islandska stamplar. Han visade Overhead-bilder 
samt delade ut fotostatkopior. Medlem nr 259 
vann narvarolotteriet. Foljande ekonomiska 
resultat fran Allting -72 meddelades 

Intakter: 

Lotteriet: 

Auktionen: 

Vykort m.m. 

Kostnader: 

Kostnader for islandska 
gaster m.m. 

Beriiknat overskott c:a 

6.500 

2.000 

2.000 

10.500 

7.000 

3.500 

15/11 Fru Engel Angberg visade bilder ihop med 
foredrag fran en Islandsresa. Niirvarolotteriet 
vanns av medlem nr 3. Visning skedde ocksa av 
auktionsobjekten. 

14/12 Helge Jonhammar visade sin helsakssamling. 
Niirvarolotteriet vanns av medlem nr 115. 



Arsmote: 
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16/1 Ingemann var kvallens foredragshallare och 
visade sin avartssamling. Medlem nr 271 vann 
narvarolotteriet. 

14/2 Arsmotesforhandlingarna inleddes med en 
rapport av sekreteraren. Darefter upplastes 
kassaredogorelse samt revisionsberattelse. 
1972 ars verksamhet medforde ett overskott av 
kr. 6.580:95. 
Foreningens kapitalbehallning den 31 dec. 1972 
utgjorde kr. 13.023:96. Darefter beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet. 

Foljande valdes till funktionarer under 1973: 

Ordforande: 
Vice ordf.: 
Sekreterare : 
Kassor: 

Ledamoter: 

Revisor: 
Revisorsuppl. : 

Valkommitte: 

Bernhard Beskow 
Folke Lofstrom 
Tony Bjellefors 
Stig Osterberg 

Lars Ingemann 
Axel Mil tander 
Tore Runeborg 

Per V.A. Hanner 
Helge Jonhammar 

Svante Gustavsson 
(sammankallande) 
Hans Ringertz 

Under kvallen holl Per Hanner ett mycket intressant 
foredrag om nummerstamplar. Senare under aret kommer 
ett PM att utsandas om detta till alla medlemmarna. 

Beslots pa initiativ fran ordforanden att skanka 
500:-- till Island. 

Narvarolotteriet vanns av medlem nr 226. 

Goteborgssektionen: 

Miltander rapporterar som vanligt mycket stort 
intresse i Islandsklubben i Goteborg. I forra numret 
rapporterade vi att de hade i genomsnitt 40 besokare 
per mote. F.n. ar antalet besokare uppe i 60 - 65 
medlemmar. 



Islandsresan: 

Utlottning: 

Medlemsantalet: 
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Detaljerna ar klara for resan som arrangeras 
av Islandsklubben i Goteborg ihop med Goteborgs
Posten. Avfard sker den 31 augusti eller 1 september. 
Utstallningen som foranlett denna resa pagar 31 
augusti - 10 september. 

Miltander meddelar att de som annu inte bokat sig 
defenitivt bor gora detta omgaende for att erhalla 
plats och bra rum i Reykjavik. Rumsfragan blir som 
alltid det stora problemet. Vidare rapporteras det 
att intresset for utflykten till Island ar mycket 
stort och nastan fullbokat. 

De som vill ha ytterligare upplysningar om resan 
kan kontakta Axel Miltander, Nordenskioldsgatan 19, 
413 09 Goteborg, 031/12 13 51. 

Vinsten i 1972 ars utlottning till medlemmar boende 
utanfor Stockholms- och Goteborgsomradet utfoll pa 
nr 282 S. Magnusson i Umea. 

Vi gratulerar och hoppas att vinsten ett postfriskt 
exemplar av Helda 50 aur nyans B (rodaktigt brun) 
Facit nr 284 b skall passa. 

har sedan vara utstallningar Allting 71 och 72 
okat kraftigt F.n. fordelar sig medlemsantalet 
pa foljande grupper: 

Stockholmssektionen 56 
Goteborgsklubben 115 
Ovriga Sverige 55 
Norden (ej Sverige) 21 
Ovriga 5 

Totalt 252 

Vi medsander fotostatkopior till alla medlemmar 
av vara adresslistor for att Ni skall kontrollera 
att adresser m.m. ar korrekta. Om sa inte ar fallet 
emotses tacksamt andringsmeddelande av Tony Bjellefors, 
Birger Jarlsgatan 62, 114 29 Stockholm. 

Senare kommer vi att forsoka trycka en medlemsfor
teckning i fickformat. 



Allting -73: 

Ny frimarks
handlare i 
Stockholm 

Balbobreven: 

Avslutning: 

Bilagor: 
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kommer att hallas i Skovde 31/3 - 1/4 i ar an
ordnat av Skaraborgs Frimarksforening. Mer om 
detta kommer i mars - numren av aktuella frimarks
tidningar. Utstallningen kommer forutom islandska 
marken aven att visa ovriga Norden. 

Den forsta april i ar overtar Lars Ingemann 
Skandinaviska Frimarken pa Karlavagen 61 i Stockholm. 
Han meddelar att han i stort skall ha samma sortiment 
scm de tidigare innehavarna men vi formodar dock att 
islandska objekt kommer att oka. 

Per V.A. Hanner har gjort en sammanstallning over 
kanda nummer pa Balbo-breven. Foljande upprakning 
gallde den 16 maj 1972: 

3, 10, 12, 15, 19, 20, 25, 26, 34, 39, 44, 46, 47, 
48, 51, 52, 59, 65, 67, 71, 77, 86, 90, 102, 107, 
110, 111, 117, 121, 123, 127, 152, 153, 162, 172, 
177, 180, 182, 183, 185, 186, 199, 201, 205, 218, 
227, 241, 243, 247, 273, 274, 276, 277. 280, 282, 

Totalt 55 stycken 

Glom inte att lamna in objekt till varauktionen. 

Resultatlista hostauktionen 
Medlemsforeteckning 
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