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Under denna regniga sommar da endast naturen hlllit sig "post
frisk" formodar jag att Du livligt har agna.t Dig at Dina fila
telistiska intressen. 

Jag hoppades aven att detta daliga vader skulle ha det goda med 
sig att Du da och da ater studerade maj-rapporten och da kon
staterade att Du forsummat ett och annat som foreningen vanligt 
men bestamt bett Dig ordna. 

Enligt meddelande fran kassoren, som ingalunda tycks legat pa 
latsidan, ar det fortfarande av foreningens 269 reg. medlemmar 

34 medlemmar som ~ betalt arsavg. for 1973 och 1974 
30 medlemmar som ~ betalt arsavg. for 1974 samt 

c:a 100 medlemmar som ~ sant in uppgifter till medlems-
registret. 

Jag hoppas verkligen att Ni nu forstar att det inte ar sa roligt 
for oss som jobbar med att fa ut sa fylliga rapporter till Er 
som mojligt eller att fa in avgifter eller att fa in en enkel 
blankett ibland tycker att vi kunde anvanda var fritid till nagot 
vi hade mera gladje av. Skarp Er medlemmar, det 8.r ju dock for 
Er skull vi gor det. 

Sekreteraren 

Denna rapports kuvert ar forsedd med en helt nytryckt "Klister
etikett". Pa denna etikett finner Du dels ett nummer- Ditt 
medlemsnummer - dels Din adress. Vill Du denna gang noggrant se 
efter att alla uppgifter betr. Ditt namn och Din adress ar rik
tiga. Ar d~agot fel, meddela foreningen omedelbart. Likadana 
etiketter kommer hM.anefter att finnas pa alla meddelanden till 
Dig anda tills Du meddelar att den skall andras. 

Absolut sista chansen att betala medlemsavgiften - eUest fol,jer 
uteslutning. 

Da den nya medlemsforteckningen skall ga i "press" inom den nar
maste tiden vill vi inte ha med i den sadana personer, som inte 
vill bidraga enligt stadgarna med den lilla arsavgiften. Styrel
sen har darfor beslutat att sista dag for inbetalning av avgiften 
8.r den 15 september. Har vi inte till dess fatt in avgiften for 
1974 - och av dem som inte heller betalt for 1973 aven detta ars 
avgift - strykes medlemmen ur forteckningen och detta meddelande 
blir det sista som han erhaller. 
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Alla som salunda skall betala far med detta meddelande ett del
vis ifyllt postgiroinbetalningskort, varav framgar vad som skall 
betalas och vart. (Kortet skall kompletteras med namn och full
standig adress, so, att vi samtidigt kan kontrollera denna till 
medlemsforteckningen.) Medfoljer inget sadant kort, har Ni allt
sa betalt. 

Till medlemmar utanfor Sverige som ej betalt: Bor Du i Danmark 
eller Norge, kan Du anvanda det medsanda kortet eller pa annat 
satt girera till det angivna postgirokontot. Bor Du i annat land, 
t.ex. Island, far Du betrakta kortet som var rakning (faktura) 
och betala genom att till foreningens kassor Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 STOCKHOLM, sanda betalningen ikon
tanter (svenska sedlar eller engelska pundsedlar, varvid ett 
pund galler = 10 svenska kronor) eller i bankcheck (ingen per
sonlig check!), sa att han harden till den 15 september.
Tycker Du som bor i utlandet, att det ar for besvarligt med in
betalningen av den lilla avgiften, kan Du passa pa att lagga 
till 10 kronor extra som betalning for 1975, sa slipper Du be
svaret det aret. (Betala inte for annu flera ar. Det blir for be
svarligt att halla reda pa, bade for Dig och oss.) 

Sammantraden: Hostens forsta Stockholms-sammantrade blir ej som meddelats i 
foreeaende rapport hos Bjellefors utan kommer att hallas pa: 

Forenings
auktion: 

Si sta inlam
ningsdag: 

Restaurant Reisen, Brasseriet, Skeppsbron 12-14 
onsdagen den 25/9 kl. 18.30. 

Detta med anledning av att vi riiknar med besok av 20-30 av vara 
islandska vanner fran Felag Frimerkjasafnara, Reykjavik, som 
kommer hit med ru1ledning av utstallningen Stockholmia - 74. 

Program for kvallen blir bl.a. foredrag om islands brostamplar 
av T. Runeborg, nagra av Stockholms-medlemmarnas spec. samlingar 
kommer att visas m.m. 

Anmalan. Da en enkel maltid kommer att serveras skall de medlem
mar som onskar deltaga pa denna klubbafton anmala sig genom att 
inbetala 10:- kronor till foreningens postgiro 40 29 57-5 fore 
den 15/9. 

Ovriga hostsammantraden enl. 11 Rapport maj 1974". 

I "Rapport maj 197411 meddelade vi att auktion kommer att hallas 
hos Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62 V torsdagen den 28 novem
ber kl . 19. 30 . 

Da detta ar en foreningsauktion vill vi ge nagra tips om vad vi 
hoppas Du skall skicka oss. Sand garna "mellan material" som t.ex. 
nyanser pa aurvalorer, billigare nr.stamplar, moderna brev, 
"roliga saker\' . Tank dock pa att minimipriset bor vara minst 
15:-. Starta omgaende med att plocka fram vad Du tanker lfum1a 
och satt dit priserna sa fort nya Facit kommit ut. Dina "pang
grejor'1 spar Du till kvalitetsauktionen vare.n 1975. 

Senast mandagen den 30.9.74 vill Lars Ingemann ha Dina objekt. 
Adress: Hallvagen 3, 175 4o Jarfalla. 



Auktions
regler: 

"Handlarbors 11 

21-22.9.74: 

Makulerar Du 
med spik el. 
symaskin? 

Som bilagor 
medfoljer: 
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Ny upplaga av auktionsreglementet (med rattelser och andringar) 
bilagges. 

Som vi namnde i majrapporten kommer foreningen att ha ett bord 
i handlarborsen pa Stockholmia -· 74. Borsen ar oppen mandag och 
tisdag mellan kl. 10-20. Foreningen kommer att ha nagon medlem 
pa borsen hela tiden. Bjellefors och Runeborg har lovat att 
stalla upp men vi vore glada om atminstone ett par till ville 
anmala sig. Tag i sa fall kontakt med Runeborg pa tel 08/223740 
mellan 10-12~ 14-16. 

De av foren.medlemmar som vill salja nagot genom borsen men som 
ej sjalva kan .. eller vill deltaga bor insanda sitt material till 
Runeborg fore den 10/9. 

Materialet skall vara prissatt och uppsatt i haften, insticks
bocker eller pa visirblad. 

Foreningen forbehaller sig 10 % pa forsaljningspriset. 

Nagon forsakring for materialet finnes ej men betryggande natt
forvaring ar ordnad genom utstallningens forsorg. 

Vi raknar med god forsaljning da manga och goda kopare fran nar 
och fjarran kommer att vara pa plats. Pa "Allting - 71" i Gote
borg dar foreningen hade ett liknande arrangemang gick det all
deles utmarkt. Sarskilt begarligt var FDC, brev och postfriska 
serier. Vad det galler enstaka marken i lag prisklass samt ostamp
lat material med fastsattare bor nog viss restriktivitet iakttagas. 

Som riktmarke for prissattningen vill vi rekommendera 80 % av 
Facit - 74. 

Tveka ej - stall upp. 

Om detta intressanta satt att forstora frimarken far Du lasa i 
bilaga II. Ater en intressant oversattning ur handboken "islenzk 
Fr!merki VI11 om Tollurstamplar, av var flitige nr 146, Per Hanner. 

I Auktionsregler 
II "Tollur 11 ur "Handbok um Islenzk Fr!merki, VI" 
III Inbetalningskort /end. till dem som ej betalt sin{a) 

arsavgift(er)/ 
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